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KONTINGENTZIA PLANA 2020
CORONAVIRUS COVID-19REN AURREKO KONTINGENTZIA-PLANA
EUSKAL LIGAko LEHIAKETA
FADURAko KIROLDEGIA

1.

XEDEA:

Kontingentzia-plan honen helburua da Getxoko Aixerrota Boleibo Kirol Taldeak COVID
19 koronabirusak eragindako egoeraren aurrean jarduteko neurriak eta jarraibideak
ezartzea, eta kirol-jarduerari eta Euskal ligako lehiaketari behar bezalako bermeekin
eutsi ahal izatea.
2.

APLIKAZIO-EREMUA:

Kontingentzia-plana nahitaez bete behar dute taldeko entrenatzaile eta jokalari
guztiek, eta bisitariengandik datozen beste talde batzuetako entrenatzaileek eta
jokalariek ere.
3.

SEGURTASUN-PROTOKOLOAK

3.1.

Aurreko baldintzak.

○
Elkartearen osasun arduraduna: Alberto Olalde
○
Etxeko taldearen kontrol orria: bertan agertuko diren datuak izen abizenak,
telefono zenbakia eta hartutako temperatura.
○
Kanpoko taldearen kontrol orria: partidako akta.
3.2.

Jokalariak ekarri beharreko materiala

○
○
○
○

Berezko materiala izatea jarduera gauzatu ahal izateko.
Hidratatzeko ontzi pertsonala.
Beroketarako baloiak
Musukoa kirola egiten ez dagoen bitartean erabiltzeko.
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3.3.

Kiroldegirako sarbidea

○
Sarbidea: Fadurako ate nagusitik. Sarbidean tenperatura hartuko da. Getxo
Kirolak zehaztutako ibilbidea jarraituko da sartzeko eta irtetzeko.
○
Musukoa erabiliko da.
○
Segurtasun tartea mantendu.
○
Ordutegiak errespetatu: kiroldegiko kanpoko aldean itxaron behar da
arduradunak sartzeko baimena eman arte:
■
Euskal ligako 1. maila: partidako ordua baino 45 minutu arinago.
■
Euskal ligako 2. maila: partidako ordua baino 40 minutu arinago.
3.4.

Partiduan jarraitu beharrekoak

○
Partidua jokatzeko beharrezko material guztia ekarri behar da. Jokalarien
artean ez dute materiala partekatuko. Motxilak zelaiaren inguruan dauden bankuen
atzeko aldean kokatuko dira, beti ere 2 metroko distantziako tartea mantenduz.
○
Instalazioaren materiala ukitzen sahiestea.
○
Partaideen arteko kontaktu fisikoa murriztu.
○
Erabilitako materiala desinfektatu egingo da saioa amaitzean.
○
Partidaren amaieran talde bakoitzak bere hondakinak batuko ditu eta
zakarrontzira botako ditu.
○
Entrenatzaileak denbora osoan erabiliko du musukoa.
○
Instalazioan bakarrik egon ahal izango dira kirolariak eta entrenatzaileak.
3.5.

Aldagelak

○

Ez dira erabiliko.

3.6.

Armailak

○

Ez dira erabiliko.
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4.

ARRISKU BEREZIKO EGOERA PERTSONALAK ZEHAZTEA

Bereziki sentikorrak diren entrenatzaileak edo jokalariak identifikatuko dira.
5.

KOMUNIKAZIOA

Arduradunak Boleiboleko Euskal Federazioari jakinaraziko dio informazioa.
Informazioa Euskal Federazioko webgunean eskegita izango da.
Kontingentzia-plan hau dokumentu bizia da, eta Getxoko Aixerrota BKT banaketadatan hartu dituen neurriak jasotzen ditu. Plan hau aldatu eta egokitu egingo da,
beharrezkoa den neurrian, gertaeren bilakaeraren eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila
ezarritako irizpideen arabera.
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