RESOLUCIÓ de 8 d’octubre de 2021, de la consellera de
Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden
mesures en matèria de salut pública en l’àmbit de la
Comunitat Valenciana a conseqüència de la situació de
crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

DATA ACTUALITZACIÓ 13/10/2021
AJUNTAMENT D’ALCOI
DEPARTAMENT D’ESPORTS

1. MESURES RELATIVES A L’ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA DE CARÀCTER
GENERAL
1. Per a la realització d’activitat física i esportiva en els gimnasos, serà obligatori
l’ús de la mascareta.
Per a la realització d’activitat física i esportiva en instal·lacions obertes i a l’aire
lliure, el seu ús serà obligatori solo en zones o espais amb gran afluència de
persones on no siga possible mantindre la distància de seguretat
interpersonal amb la resta de persones esportistes o vianants.
2. La pràctica esportiva, en l’àmbit dels entrenaments i competicions, professionals i
no professionals, serà considerada activitat incompatible per la seua naturalesa
amb l’ús de mascareta.
3. L’activitat física i la pràctica esportiva que es realitze en activitats lectives,
extraescolars o complementàries durant la jornada escolar, se sotmetrà a les
disposicions dels protocols vigents a cada moment per als centres escolars,
adoptats per la conselleria competent en matèria d’educació i per la conselleria
competent en matèria de sanitat.

2. MESURES RELATIVES PER ALS ESDEVENIMENTS ESPORTIUS EN GENERAL
1. AFORAMENT: La celebració dels esdeveniments esportius en general podrà
desenvolupar- se amb un aforament de públic del 100 %.
2. ÚS DE LA MASCARETA: Es reforçarà la vigilància del compliment de
l’obligatorietat de l’ús de mascareta durant la permanència en
l’esdeveniment (inclosa l’àrea de lavabos), així com en els moments d’entrada i
eixida d’aquest. S’ha de reforçar la transmissió d’aquest missatge als potencials
assistents.
3. ACCÉS: L’organització de l’esdeveniment haurà de garantir la seguretat en
l’entrada i eixida de l’esdeveniment, fixant franges horàries per a accés escalonat
del públic per sectors, així com en l’eixida. I haurà d’assegurar el personal
suficient que garantisca la seguretat dins i fora del lloc per a evitar aglomeracions.
4. CONSUM BEGUDA I MENJAR: En aquests esdeveniments, excepte consum
d’aigua, el consum d’aliments i begudes es farà exclusivament en la zona de
restauració que s’habilite, que haurà d’estar separada de la zona de
l’esdeveniment i complir amb les mesures pròpies dels establiments d’hostaleria i
restauració, sent així mateix necessari l’ús de la mascareta quan no es
consumisca.
5. TABAC: Durant la duració de l’esdeveniment i tant en espais interiors com oberts,
no es permet el consum de tabac i de productes relacionats (DSLN o cigarrets
electrònics i de productes a base d’herbes per a fumar).
6. RECOMANACIONS: L’organització haurà d’establir les mesures de prevenció i
control durant la planificació, desenvolupament i posterior fi de l’esdeveniment,
mesures relatives a reforçar protocols de neteja i desinfecció, senyalització
d’accessos i zones de pas, evitar aglomeracions, coordinació sistemes de
vigilància i control, i altres establides en la present resolució i en les vigents en
matèria de cautela, seguretat i higiene.

La present resolució produirà efectes des de les 0.00 hores del dia 9 d’octubre de
2021 i mantindrà la seua eficàcia fins a nova resolució.

