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1. Introducció, objectiu i abast del document 
 
El present document del Club Esportiu LGTBI+ DRACS València és el protocol de referència              
i obligat compliment per a totes les persones involucrades en la realització, organització i              
consecució d'activitats esportives en instal·lacions de titularitat de la Fundació Esportiva           
Municipal; cadascuna en la mesura en què es defineix en el present protocol, de cara a                
l'inici dels entrenaments regulars del Club. 
 
Constitueix un marc mínim per a la realització de la pràctica esportiva segura durant la crisi                
sanitària per fa COVID-19 i el seu abast estarà supeditat a les legislació vigent, ordres               
ministerials, edictes municipals i/o les normes, recomanacions, resolucions i regulacions que           
indique la direcció de la instal·lació esportiva, ja siga per sol·licitud directa o delegada a               
través de les seues treballadores i treballadors. 
 
Aquest protocol està dividit en 4 fases que comprenen les actuacions i consideracions a              
tindre en compte des de la inscripció d'una persona sòcia en les activitats del Club, cobertes                
per l'assegurança d'activitats esportives per a persones sòcies (núm. pòlissa núm: 0112234            
de L’ASSEGURADORA MÚTUA TERRASSA), així com les persones interessades a          
realitzar en el període de prova acordat, sempre sota l'adscripció a l'assegurança d'activitats             
de persones no sòcies (pòlissa núm. 1300010852 BERKLEY ESPAÑA COMPANY) 
 
Les persones designades responsables de l'activitat esportiva han d'estar referenciades en           
l'ANNEX I. 
 

1.1. Consideracions prèvies 
 
Distància mínima interpersonal: Serà una distància d'almenys entre 1,5 i 2 metres a             
qualsevol persona. 
 
Contacte estret: De manera general, a nivell comunitari, es considerarà contacte estret a             
qualsevol persona que haja estat en el mateix lloc que un cas, a una distància menor de 2                  
metres i durant més de 15 minuts o que: 
 • Hi haja proporcionat cures a un cas: personal sanitari o soci-sanitari que no han               
utilitzat les mesures de protecció adequades, membres familiars o persones que tinguen un             
altre tipus de contacte físic similar. 

• Hi haja viatjat en un avió, tren o un altre mitjà de transport terrestre de llarg                 
recorregut (sempre que siga possible l'accés a la identificació de les persones viatgeres) en              
un radi de dos seients al voltant del cas, així com la tripulació que haja tingut contacte amb                  
ell. 
 
Simptomatologia: (segons OMS 14/09/20): 
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Els símptomes coneguts més habituals són els següents: 

Febre superior 37,5 ºC 

Tos seca 

Cansament 

Altres símptomes coneguts menys comuns són els següents: 

Molèsties i dolors 

Mal de gola 

Diarrea 

Conjuntivitis 

Mal de cap 

Pèrdua del sentit de l'olfacte o del gust 

Erupcions cutànies o pèrdua del color en els dits de les mans o dels peus 

Els símptomes coneguts greus són els següents: 

Dificultat per a respirar o sensació de falta d'aire 

Dolor o pressió en el pit 

Incapacitat per a parlar o moure's 

 
Relació de riscos identificats:  

● En els desplaçaments existeix risc de contagi. 
● És perillós incomplir la distància física. 
● És imprudent compartir l'ús de l'equipament. 

 
Riscos de la malaltia COVID-19: 

● Pot provocar el seu aïllament. 
● La disminució de la funció pulmonar pot ser una seqüela (o altres desconegudes en              

aquest moment). 
● Existeix perill de mort. 
● Pot ocasionar transmissions secundàries. 
● Existeixen riscos per a la meua comunitat. 

 

2. Actuacions prèvies a l'activitat esportiva 

2.1. Inscripció i aforaments màxims permesos 
Amb la finalitat de recaptar les suficients dades personals de les persones participants, es              
realitzarà mitjançant inscripció online a través de la plataforma del Club Esportiu LGBTBI+             
DRACS i hauran de constar, com a mínim les següents dades personals: 

● Nom i  cognoms 
● DNI 
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● Telèfon de contacte 
● Correu electrònic 

 
La inscripció descriurà els riscos derivats de la infecció per COVID-19 i un resum de               
mesures preventives i declaració responsable de la persona participant. 
L'aforament màxim permés serà de 10 persones per grup d'entrenament i un màxim de 2               
grups. 
S'elaborarà un llistat de persones participants que serà accessible a les persones gestores             
de la instal·lació i de l'activitat abans de la realització dels entrenaments. 
 

2.2. Accés a les instal·lacion 
L'accés a les instal·lacions es realitzarà per l'accés principal a l'edifici i s'acudirà al punt de                
recepció on se li prendrà la temperatura i es comprovarà la seua assistència en la fulla de                 
dades. 
En tot moment s'intentarà, mantindre la distància de seguretat i portarà màscara. 
Procedirà a desinfectar-se amb el gel hidroalcohólico. 
Si tinguera una temperatura superior a l'estimada per la instal·lació per a romandre en              
aquesta, se li negarà l'accés i s'aplicarà el protocol descrit en l'apartat X Mesures d'actuació               
en cas d'aparició de símptomes. 
 

2.3. Ús de vestuaris 
Es podrà fer ús dels vestuaris sempre que ho permeta la instal·lació, prèvia consulta,              
mantenint els aforaments vigents que indique la mateixa i amb l'obligatorietat de l'ús de              
màscara, gel desinfectant i distància mínima interpersonal. 
 

2.4. Accés, ús i desinfecció del material 
Es prohibeix el préstec de material personal, botelles d'aigua i estris d'higiene. 
Les persones responsables de l'activitat, degudament identificades, s'encarregaran de         
l'accés, transport i depòsit del material esportiu a la zona d'entrenament i viceversa. 
El material esportiu haurà de desinfectar-se abans i després del seu ús mediantes una              
solució de gel hidroalcohólico per part de les persones responsables de l'activitat. 
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3. Entrenament 

3.1. Brífing o indicacions inicials 
Aquest període comprén les indicacions bàsiques inicials, explicacions o estiraments          
individuals. 
Serà obligatori l'ús de màscara i mantindre la distància de seguretat. 

3.2. Calfament 
Es permetrà no utilitzar màscara, exclusivament quan el calfament implique esforç cardio i             
es realitze de manera individual. 
 

3.3. Activitat física 
Es permetrà no utilitzar màscara durant l'activitat física intensa i l'exercici regular de la              
pràctica esportiva. 
 

3.4. Estiraments o volta a la calma 
Serà necessari mantindre la distància de seguretat fins que finalitze la fase d'estiraments             
que haurà de ser individual. 
 
En qualsevol d'aquestes fases, en cas que les persones tècnics responsables hagen de             
corregir a les participants, serà recomanable l'ús de màscara i gel hidroalcohólico. 
 

4. Eixida de les instal·lacions 
L'eixida es realitzarà exclusivament pel camí senyalitzat per la instal·lació i seguint les seues              
indicacions i recomanacions. 
La persona responsable de l'activitat s'assegurarà que no queda cap persona de l'activitat             
en la instal·lació i ho comunicarà a les persones responsables de la instal·lació. 
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5. Mesures d'actuació en cas d'aparició de       
símptomes 
No estarà permesa la participació en cap activitat del Club o l'accés a les instal·lacions               
esportives a cap persona que presente o haja presentat qualsevol símptoma relacionat amb             
la covid. Així mateix, tota persona que desitge participar en una activitat del Club o accedir a                 
les instal·lacions esportives haurà d'emplenar l'ANNEX Declaració responsable,        
corresponent. 
Si durant l'activitat esportiva o en un període posterior a l'activitat es presentaren símptomes              
compatibles amb la malaltia COVID-19, haurà d'avisar immediatament a les persones           
responsables del Club mitjançant el telèfon general 623141719 o enviant un avís designat             
amb l'assumpte “URGENT” al correu electrònic covid@dracs.es. 
Haurà d'abandonar la instal·lació immediatament, extremant les mesures d'higiene i          
seguretat enfront del contagi i posar-se en contacte amb les autoritats sanitàries a través del               
90030055 per a seguir les seues indicacions. 
 
La persona responsable de l'activitat haurà d'avisar immediatament a la instal·lació i a les              
persones que hagen estat en qualsevol activitat amb aquesta persona, mantenint, en la             
mesura que siga possible l'anonimat d'aquesta, però facilitant tots els detalls i dades             
necessàries que permeten el rastreig del possible contagi. 
El club emetrà un comunicat a les seues persones sòcies indicant les activitats afectades              
per a posar en coneixement a totes les persones de l'incident i posarà a la disposició de les                  
persones el correu electrònic per a consultes covid@dracs.es. 
 

6. Mesures d'actuació en cas de contacte estret 
En cas que s'haja produït un contacte estrets amb una persona simptomàtica, diagnosticada             
o sospitosa d'haver contret COVID-19, haurà d'avisar immediatament a les persones           
responsables del Club mitjançant el telèfon general 623141719 o enviant un avís designat             
amb l'assumpte “URGENT” al correu electrònic covid@dracs.es. 
Haurà d'iniciar els protocols vigents en matèria de sanitat, extremant les mesures d'higiene i              
seguretat enfront del contagi i posar-se en contacte amb les autoritats sanitàries a través del               
90030055 per a seguir les seues indicacions. 
 
La persona responsable de l'activitat haurà d'avisar immediatament a la instal·lació i a les              
persones que hagen estat en qualsevol activitat amb aquesta persona, mantenint, en la             
mesura que siga possible l'anonimat d'aquesta, però facilitant tots els detalls i dades             
necessàries que permeten el rastreig del possible contagi.. 
El club emetrà un comunicat a les seues persones sòcies indicant les activitats afectades              
per a posar en coneixement a totes les persones de l'incident i posarà a la disposició de les                  
persones el correu electrònic per a consultes covid@dracs.es. 
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ANNEXOS 

ANNEX 1. Dades del Club i Identificació de les persones          
responsables de l'activitat. 
 

Dades del Club 

Denominació CLUB ESPORTIU LGBTI+ DRACS VALÈNCIA 

CIF G40635658 Registre GVA 10789-1 

Domicili social Avenida Blasco Ibáñez, 74 puerta 15 

Datos de contacto 

Telèfon 623141719 email info@dracs.es 

email COVID covid@dracs.es web dracs.es 

Personas de contacto Miguel Ayensa Mazo (presidencia) 

Telèfon  email presidencia@dracs.es 

 
 

Actividad Personas de contacto de la actividad 
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ANNEX 2. Llistat de participants. 
 

Nom Cognoms DNI Telf email 
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ANNEX 3. Declaració responsable COVID. 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE CONSENTIMENT INDIVIDUAL DE L'ESPORTISTA       
PER A ENTRENAR EN POLIESPORTIU BENIMACLET 
 
Esportista: 
Data Naixement: 
DNI: 
 
Mitjançant aquest document declare que he sigut degudament informat, en un llenguatge            
objectiu i clar, que la decisió d'utilitzar de les instal·lacions esportives, amb la finalitat de               
mantindre la meua preparació esportiva és fruit d'una decisió personal, en la qual he pogut               
valorar i ponderar conscientment els beneficis i efectes de l'entrenament, al costat dels             
riscos per a la meua salut que comporta l'actual situació de pandèmia. 
 
Manifest: 
No haver estat en contacte amb persones infectades en els últims 14 dies, no tindre               
simptomatologies com ara tos, febre, alteracions del sabor ni olfacte, ni ser persona             
pertanyent als col·lectius de risc.  
Que he sigut adequadament informat de les mesures que he de tindre en compte per a                
reduir els riscos, i sé que els responsables de les instal·lacions no poden garantir la plena                
seguretat en les instal·lacions en aquest context.  
Que he sigut informat i advertit sobre els riscos que podria patir si contrac la malaltia                
COVID-19, així com les conseqüències i possibles seqüeles que podria comportar no sols             
per a la meua salut, sinó també per a la dels altres. 
 
I d'acord amb les manifestacions anteriors, em compromet a seguir les directrius de l'entitat              
esportiva on exercisca la meua activitat, de les autoritats sanitàries, que conec degudament,             
així com les recomanacions indicades en la instal·lació, federació corresponent i el meu             
metge.  
 
Entenc el risc i la possibilitat d'infecció per COVID-19, i soc conscient de les mesures he                
d'adoptar per a reduir la probabilitat de contagi: distància física, màscara respiratòria, llavat             
de mans freqüent i romandre a casa de manera prioritària.  
 
Declare, fent ús dels drets garantits per la llei, la meua intenció d'usar les instal·lacions               
esportives, assumint personal i individualment totes les conseqüències i responsabilitats. 
 
Signatura: 
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ANNEX 4. Ús de màscara. 
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ANNEX 5. Recomanacions COVID. 
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