NORMATIVA SEGURETAT
COVID-19
El campionat Resistarraco 2021 es celebrarà sempre d’acord amb la normes Covid vigents en cada
moment establertes per les autoritats competents.

Mesures de protecció. Clubs
Com a norma general, el nombre màxim d’assistents o participants permesos ha de permetre garantir la
distància física interpersonal de seguretat, equivalent a una superfície de seguretat de 4 m2 per persona.
És important ventilar al màxim possible els espais tancats per afavorir una renovació d'aire suficient.
Opteu, sempre que sigui possible per mantenir obertes portes i finestres. Si no fos possible, ventilar bé
els espais compartits abans i després de les curses i periòdicament franges de cinc minuts durant les
curses.
S’han de posar a disposició dels assistents aigua i sabó, i gels hidroalcohòlics, per a la neteja de mans,
així com eixugamans d’un sol ús.
Després de cada cursa és obligatori netejar, desinfectar i ventilar les instal·lacions. Posant especial cura
en tots els elements que els pilots poguessin tenir contacte (taules, cadires, lavabo, soldadors,
computers, ...).
Els membres del club organitzador que necessitin agafar o tocar els cotxes per fer les verificacions o per
canviar de carril han d’aplicar-se gels hidroalcohòlics amb més freqüència.

Mesures de protecció individual
L'ús de las mascareta és obligatori per a totes les persones independentment del manteniment de la
distància física interpersonal de seguretat.
La mascareta s’ha de portar correctament posada tapant la boca i el nas.
Tota persona que accedeixi al local s’ha de netejar les manes amb gel hidroalcohòlic.
Obligació de rentat freqüent de mans, amb aigua i sabó o solucions hidroalcohòliques, especialment els
copilots després de cada mànega.
Evitar tossir directament a l’aire, cal tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç.

Sancions
CLUBS

PENALITZACIONS

Permetre aglomeracions que superin el màxim d’assistents permesos.

50%

No disposar de sabó, gel hidroalcohòlic i eixugamans.

50%

No netejar, desinfectar i ventilar les instal·lacions entre mànegues.

50%

Permetre assistents sense mascareta.

50%

PARTICIPANTS

PENALITZACIONS

No fer ús de la mascareta.

avís/exclusió

No seguir les recomanacions higièniques del club organitzador

avís/exclusió

