13 de JUNY de 2021

62a MARXA
D’ORIENTACIÓ
PER DESCRIPCIÓ
IV TROFEU JOAN VIRELLA
(II EDICIÓ)

CUBELLES (GARRAF)

PROTOCOLS COVID

DISPOSICIONS GENERALS
Presa de temperatura a tots els participants i al personal d’organització abans
d’accedir al recinte de sortida.
Tot el personal d’organització i controls hauran de portar mascaretes FFP2
durant tota la durada de la Marxa.
Tot el material d’ús col·lectiu estarà degudament desinfectat o haurà tingut una
quarantena de 72 hores.
Hi haurà gel hidroalcohòlic a la sortida, a l’arribada i a tots els controls de
regularitat.
Es recomana als participants l’ús de la mascareta durant tota l’activitat. Serà

obligatori l’ús de la mascareta a la sortida, a l’arribada i al pas
pels controls de regularitat.
Serà obligatori que tots els marxadors portin gel hidroalcohòlic per ús personal
a la motxilla

No hi haurà cap punt d’avituallament.
Es concedirà una neutralització de 30 minuts, degudament indicada a la
descripció, per tal que els marxadors puguin esmorzar (cadascú el seu) amb
les consideracions següents:
(L’espai és ample i estarà degudament senyalitzat, amb personal d’organització
en tasques de control per tal d’evitar aglomeracions).




Evitar aglomeracions i interactuacions amb altres equips participants.
Es respectaran les distàncies interpersonals.
No es podran intercanviar ni compartir aliments ni begudes de cap tipus.

CONTROL DE SORTIDA
Per accedir al recinte caldrà que tots els participants passin el control de
temperatura i utilitzin gel hidroalcohòlic.
Tot l’espai de l’organització estarà a l’aire lliure, degudament senyalitzat, per tal
d’evitar aglomeracions.
Les diferents taules de control estaran separades per dos metres de distància.
A les diferents taules es mantindrà en tot moment la distància de seguretat
entre marxadors i personal d’organització.
Hi haurà gel hidroalcohòlic en totes les taules.Hi haurà personal d’organització
controlant les distàncies i compliment de les normes en tot el recinte de sortida.

Hi haurà servei de WC degudament controlat per evitar aglomeracions.
Els participants, en el moment de recollir la documentació, hauran de presentar
els documents següents:


Certificat d’autoresponsabilitat Covid 19

Els equips sortiran cada 2 minuts per tal d’intentar evitar
aglomeracions durant el recorregut.
CONTROLS DE REGULARITAT
Hi haurà gel hidroalcohòlic en tots els controls.
El personal d’organitzacio vetllarà en tot moment que els marxadors mantinguin
les distàncies de seguretat. A tal efecte, hi haurà en cada un d’ells dos punts de
marcatge.
Els marxadors hauran de portar obligatòriament la mascareta.
CONTROL D’ARRIBADA
No hi haurà cap tipus de cartellera informativa per tal d’evitar aglomeracions.
Els marxadors, un cop acabada la seva participació i un cop segellat el full de
ruta, hauran de sortir del recinte seguint les indicacions de l’organització.
Els temps oficials es penjaran a la pàgina
(www.aetalaia.cat), un cop arribi el darrer equip.
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DISPOSICIONS FINALS
L’organització vetllarà en tot moment per tal que es compleixi aquest protocol i
en cap cas es farà responsable de cap circumstància derivada del no
compliment d’aquestes normes per part dels participants.
GRUP DE MARXES I CAMINADES DE L’AE TALAIA

