GIPUZKOAKO TRAINERILA LIGAREN 4. JARDUNALDIA
COVID19-AREN AURREAN JARDUTEKO PLANA
GETARIA 2021-05-09

0. SARRERA
Pairatzen ari garen Covid-19aren pandemiak jarduera guztien garapena baldintzatzen
duen une honetan, Gipuzkoako Trainerila ligako estropadak ere baldintzapean antolatu
beharra dauzkagu.
Jarraian adierazitako protokoloan ageri diren neurriak zehaztasun osoz bete
beharrekoak izango dira. Aldi berean, adierazitako neurriok aldaketak izan ditzake, gizarte
osoari eragiten dion neurrietan aldaketarik izanez gero edo eta bestelako agintari edo
erakundeek hala jakinarazi ezkero ere.

Neurri guzti hauek, lehiaketa honetan parte hartuko duten kirolariei eta antolaketan
arituko diren pertsona guztien osasuna babesteko izango dira.
1. PREBENTZIO-PROTOKOLOA
A. Pilaketak ekiditeko antolaketa neurriak:
Getariako mollan eremu bat mugatuko da, talde bakoitzari gune bat egokituko
zaio eta talde horretako kideek ezingo dute egokitutako eremutik atera, ontziak
uretaratzeko eta lehorreratzeko ezik.
B. Eskuen garbitzea:
Jardunketa Arau Orokorrean adierazita dagoen legez, eskuak garbitzeko ura,
xaboia, gel hidroalkoholikoa eta lehortzeko zapiak eskura izango direla ziurtatuko
da.
C. Garbiketa eta desinfekzioa:
Erabilitako babes materialak (maskarak) era egokian botatzeko elementuak
prestatuko dira.

D. Espazio eta Instalazioen eguraspena:
Ez da espazio itxirik erabiliko inongo unetan. Delegatu bilerarik ez da egingo,
bestelako komunikatzeko bideak erabiliko dira delegatu bilera ordezkatzeko.
E. Maskaren erabilera:
Maskarak uneoro erabili beharko dira, osasun agintariek ezarritako baldintzetan.

F. Materialaren erabilera:
Taldeen artean materiala partekatzea saihestu egingo da.
Jarduerarako ezinbestekoak diren erabilera komuneko materialak agintariek
gomendatutako garbitasun eta higiene neurriak aplikatuko zaizkie.
Inolaz ere ezingo dira ur botilak partekatu; kirolari bakoitzak bere botila eraman
beharko du, norberaren izena nabarmen adierazita inolako nahasketarik izan ez
dadin. Berdin aritu beharko da bestelako kirol materialarekin edo osagarriekin.
Era berean ezingo dira elkarbanatu jatekoak eta edariak, muki zapiak eta
antzekoak ere.
Botikineko materiala erabiltzen denean, erabiltzen duenak behin erabili eta
botzeko esku larruak jantzi beharko ditu.
G. Aldagelak:
Aldagelak ezin dira erabili.
H. Laguntzaileak eta ikusleak:
Parte hartzen duten taldetako kideak ez direnek ezingo dute estropadara joan.
Taldeko kideak, 2021 denboraldian elkarte horren izenean federazio lizentzia
duten eta estropadan parte hartuko duten kirolariak, teknikariak eta ordezkariak
dira. Taldeetako kide, antolatzaile, epaile, federazioko kide, osasun arduradun eta
administrazio publikoek izendatutakoa ez den inork ezingo du estropada
eremuan sartu.
Eremuan sartzeko, lizentzia edo ziurtagiria erakutsi beharko du.

I. Sari banaketa eta ospakizunak:
Ez da sari banaketarik izango, ez eta lehorreko pilaketak eragin ditzakeen inolako
ospakizunik ere.

2. LEHIAKETA FORMATUA
2.1.

PLANOA. ONTZIEN KOKALEKUA ETA SARRERA KONTROLAK

Atoiak eta ontziak, Getariako mollan kokatuko dira altzarritik ahalik eta gertuen. Atoi
gunea erabat itxiko da eta elkarte antolatzaileak, eremuaren mugak zainduko ditu uretaratze
eta lehorreratze aldiak ez diren unetan, inor eremuan sartzea galarazteko.
Atoi eta ontzi eremutik altzarrira bitarteko bidea hesitu egingo da, gainontzeko
mollako erabiltzaileekin inolako hartu emanik gerta ez dadin. Altzarriaren goiko aldean ere
antolaketako kideak egongo dira, pasabidea kudeatzeko eta pilaketarik eta kontakturik
gertatzen ez dela ziurtatzeko.

2.2.

PLANOA. EPAILEEN KOKALEKUA.

Epaile gunea guztiz hesituko da eta bertara epaileak, federazioko langileak eta
antolatzaileen ordezkariak bakarrik sartu ahal izango dira.

2.3.

ESTROPADA EREMUA

2.4.

ORDEZKARIEN BILERA

Aurrez adierazi den bezala ez da ordezkarien bilerarik egingo.

3. PROTOKOLOAREN ARDURADUNAK
Segurtasun protokoloaren arduradunaren helburua hau da:
-

-

-

-

Erakundean jarduten duten langile eta boluntario guztiei, kirolariei eta haien
ingurukoei ezarritako babes eta jarduera neurrien berri ematea, eta hala
dagokionean disziplina neurrien berri ere ematea. Neurri hauek guztietan
aldaketarik gertatuz gero, aldaketen berri ere ematea.
Jardueran zehar protokoloan ezarritako babes eta garbitasun neurri guztiak eta
agintariak ezarritako gainerako arauak betetzen direla etengabe gainbegiratzea.
Covid-19 gaitzari lotutako sintomak dituen kasu bat hautematen bada, jarduketa
koordinatzea eta beharrezko komunikazioa ezartzea agintari, parte hartzaile eta
senitartekoekin, baldin eta kasua adin txikikoa bada.
Behar diren kudeaketak egitea protokoloari lotutako informazioa ahalik eta
gehien zabaltzeko, bai jatorrizko informazioa, bai eta ondoren egin litekeen
edozein aldaketa ere.
Protokoloaren inguruko edozein informazio eskaerari erantzutea.
Protokoloaren ebaluazio iraunkorra egitea, eta hala badagokio, erakundearen
zuzendaritzari edo administrazio organoari doikuntza proposamenak bidaltzea.
Erakundearen osasun arduraduna hau da:
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