CONDICIONS GENERALS PELS LLIURAMENTS DE PREMIS EN
ESDEVENIMENTS ESPORTIUS
- DISTÀNCIA- MASCARETA-HIGIENEAtesa l’excepcionalitat sanitària que està vivint Catalunya com a conseqüència de la
Covid-19, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, per mitjà del Consell
Català de l’Esport, estableix les següents mesures generals d’aplicació en les
cerimònies d’entregues de premis que s’efectuïn com a extensió del desenvolupament
d’una prova esportiva:
Primer.- Es recomana evitar el màxim possible la celebració de cerimònies o entregues
de premis. En cas que es consideri oportú realitzar aquests actes, serà necessari
adoptar totes les mesures que segueixen a continuació.
Segon.- Mantenir la distància de seguretat interpersonal d’1 metre.
Tercer.- Utilitzar mascareta que cobreixi el nas i la boca durant tot el lliurament de
premis.
Quart.- Rentar-se les mans abans i després de cada lliurament amb solucions
hidroalcohòliques.
Cinquè.- Es prioritzarà el lliurament individual dels premis. En cas que siguin activitats
esportives participades per equips, el lliurament es farà a una persona representant de
l’equip.
Sisè.- Caldrà que el premi material (copes, medalles, objectes, etc.) estigui prèviament
desinfectat abans del seu lliurament.
Setè.- En cas de fotografia conjunta, cal garantir un espai prou ampli per assegurar el
distanciament entre les persones, sense que se superi la concentració màxima de sis
persones en el mateix espai.
Vuitè.- El lliurament de premis es farà sense públic, en un espai reservat, completament
delimitat i restringit per a les persones que no formin part de l’operativa del mateix
lliurament.

Novè.- Tota persona que formi part de l’operativa del lliurament de premis haurà d’estar
degudament registrada per l’organització de l’esdeveniment, indicant exclusivament
nom i cognoms, representació i número de telèfon.
Desè.- El personal assistent que participi en l’operativa del lliurament de premis, d’havern’hi, haurà de disposar i fer ús dels equips de protecció individual, així com procedir al
rentat de mans amb solució hidroalcohòlica de forma periòdica i en funció de l’activitat
que desenvolupi.
Onzè.- En el cas d’assistir personal de premsa, caldrà que aquest mantingui la distància
de seguretat i porti la mascareta que protegeixi la boca i el nas.
Dotzè.- En cas d’haver-hi calaixos o podis habilitats per al lliurament de premis, serà
necessari que siguin desinfectats abans de la cerimònia i després de cada lliurament.
Tretzè.- En qualsevol dels casos, caldrà evitar el contacte físic en el lliurament de
premis, com ara encaixades de mans, abraçades o petons.
Catorzè.- El responsable del compliment del protocol de la competició haurà de garantir
que es segueixin les mesures adoptades en la cerimònia o celebració de lliurament de
premis.

