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PLA MESURES COVID-19  

MESURES GENERALS  

 

HIGIENE 

 

- Ubicació d’estacions de rentat amb desinfectant de mans. 

- Staff / voluntaris. Ús de màscares i guants obligatori, proporcionats per l'organització. 

- L'ús de màscares serà obligatori  també per als esportistes, durant el trajecte d’autobús fins 

a la sortida. 

 

ESPAIS I CAPACITATS 

 

- Eliminació de serveis i funcions no essencials, com el Briefing que es realitzarà de forma 

digital, no presencial. 

- Minimització de punts de contacte. Reducció o eliminació dels punts de contacte i 

interacció entre atletes, personal i voluntaris sense comprometre la seguretat de 

l'esdeveniment. 

 

MESURES ESPECÍFIQUES 10 km de Fornells 
 

 

1. RECOLLIDA DE DORSALS 

La recollida de dorsals es realitzarà prenent les mesures, protocols i recomanacions establertes 

per les autoritats sanitàries. Serà de forma presencial i esglaonada.  

- La zona de recollida estarà prevista de  dispensadors de gel o solució hidro-alcohòlica. 

- En tot moment d'espera, el participants hauran de mantenir la distància de seguretat lateral 

i frontal de 1,5 m que estarà degudament senyalitzada amb cartelleria vertical i amb 

marques de terra.   

- El participant es dirigirà a la taula que li correspongui quan quedi lliure.  

- Al realitzar la inscripció els participants accepten les mesures Covid-19. 

 

2. REUNIONS TÈCNIQUES 

 

- S’eliminen les reunions tècniques i es publicaran presentacions online amb suficient 

antelació. Els participants se les podran descarregar mitjançant la pàgina web d’Elitechip. 

- Els dubtes es respondran per correu electrònic i/o mitjançant via telefònica. 
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3. SORTIDA 

La sortida dels 10k estarà ubicada al camí de Tramuntana al creuament amb el camí de 

Montpalau. 

Només és podrà accedir al punt de sortida amb l’autobús que l’organització posa a disposició 

dels corredors. 

- El control d’accessos i col·locació dels participants estarà coordinat per l’equip d’Elitechip.  

 

4. AVITUALLAMENTS 

 

- S’ubicarà 1 avituallament en cursa (km 6) i un altre a l’arribada de meta  amb beguda 

(ampolles de plàstic d’aigua) que estaran situats al llarg del recorregut de la cursa a peu. 

- Es col·locaran varies taules separades. Per minimitzar el risc d’aglomeracions a les zones 

d’avituallament, la longitud de la zona d’avituallament s’augmentarà. 

- Es realitzarà la neteja i desinfecció prèvia de taules i elements de risc de contagi. 

- S’ubicaran dispensadors i polvoritzadors amb solucions desinfectants. 

- S’ubicaran elements de cartelleria visible amb les recomanacions sanitàries. 

- Els voluntaris aniran previstos de mascaretes i guants d’un sol ús proporcionats per 

l’organització. 

- Els avituallaments seran en línia, mantenint un sentit d'entrada i sortida del participant. 

Els corredors no podran tornar enrere. 

- A L’avituallament només es proporcionarà aigua i aquesta serà en format ampolla de 

plàstic. La recollida serà en format d’auto servei, evitant el contacte entre el voluntari i 

el corredor. Els voluntaris col·locaran l'avituallament a la taula i el propi esportista el 

recollirà de la taula. 

- Tant a  l’entrada com a la sortida de l’avituallament es situaran diferents contenidors de 

reciclatge amb els colors corresponents per tal que els atletes dipositin les ampolles 

buides de plàstic. També es situarà cartelleria visible indicant les zones de reciclatge. 
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5. META 

La meta estarà ubicada al passeig Gumersind Riera, aproximadament davant Dia Complert. 

 

- Un cop es creui la línia d'arribada, els corredors hauran d’intentar mantenir les distàncies 
entre ells. 

- Avituallaments en línia, mantenint un sentit d’entrada i sortida. 
- No hi hauran vestuaris, dutxes ni servei de fisioteràpia.  
- Abandonar la zona de meta el més aviat possible. 
- Es pregarà als participants la màxima col·laboració amb l'organització i que tots els residus 

que produeixin: restes de fruita o begudes els dipositin en les galledes d'escombraries que 
l'organització col·locarà a la zona de post meta, a fi d'evitar i reduir al mínim la manipulació 
d'aquests residus. 

6. ENTREGA DE PREMIS / PODI 

 

- Mantenir distàncies de 1,5 mts entre persones. 

- Obligatori presentar-se en pòdium per recollir el premi. 

- Calaixos de podi separats. 

 

 

7. STAFF i VOLUNTARIS 

 

Es realitzarà un petit manual en format digital amb les mesures sanitàries a complir, 

procediments de muntatge, manipulació i neteja dels espais i materials a realitzar i protocol 

d’actuació a les diferents àrees com: avituallaments, meta, post meta, sortides, boxes durant 

l’esdeveniment. Aquest manual es lliurarà de forma digital al personal STAFF i voluntaris. 

 

En aquest document, quedarà clarament indicat l’ús obligatori de la mascareta i guants durant 

tot el transcurs de l’esdeveniment.  

 

- Ús de mascaretes i guants durant tot el temps. 

- Mantenir les distàncies de seguretat a tots els llocs comuns. 

 

 

8. PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

Durant la prova, en cas d’observar algun participant amb símptomes s’activarà el procediment 

d’evacuació mitjançant l’avís serveis sanitaris que donen assistència a la prova.  

En cas de tenir algun atleta que el dia previ manifesti símptomes i hagi estat en contacta amb 

la organització automàticament en posarem en contacta amb el serveis mèdics de la prova, o 

en el seu cas el 112 per poder aplicar els protocols corresponents en aquests casos 

 


