
 

 

PROTOCOLO COVID-19 

COPA DEPUTACIÓN PEQUENOS DE BÁDMINTON 

TEMPADA 19-20 

 

ORGANIZA: Club Bádminton Athlos Ourense 

COLABORA: Concello de Ourense, Deporte Galego, Xunta de Galicia e Deputación de 

Ourense. 

ACCESO Á INSTALACIÓN DEPORTIVA 

1. Accederase ao polideportivo pola entrada habitual do pavillón. A saída realizarase 

pola porta interior do pavillón que vai a dar ao patio cuberto do instituto. Ambas portas 

estarán indicadas.  

2. No momento da entrada ao recinto, deberán esperar na zona delimitada pola 

organización e alí una persoa encargada indicará o acceso á instalación de forma puntual 

e individualizada. 

3. Un responsable do protocolo COVID encargarase de tomar a temperatura antes da 

entrada ao pavillón e de comprobar que se atopa inscrito na competición. 

 3.1 Debido ás características do recinto, limitarase a entrada aos xogadores 

inscritos e un/unha adestrador/a por centro.  

 3.2 O acceso será nominal, polo que deberase comunicar á organización os nomes 

e DNI de todos os asistentes acreditados. 

4. Levarase a cabo unha toma de temperatura a todos/as os/as asistentes ao recinto. 

No caso de superar os 37,5º quedará prohibida a entrada ao pavillón. 

5. Na entrada farase a desinfección con xel hidroalcohólico. 

6. Habilitarase unha zona delimitada para cada centro participante, asignado 

nominalmente, no que haberá que permanecer durante a competición, excepto para 

acceder ás pistas ou ir ao servicio. Deberanse respectar as medidas de distancia 

establecidas e levar posta a mascarilla en todo momento, salvo para comer ou beber.  



 

 

7. Os/As adestradores terán unha cadeira asignada nominalmente. 

8. Estableceranse indicacións de circulación para entrada e saída do 

pavillón. 

9. Os vestiarios non se poderán utilizar. Disporase dun servicio ao que deberá accederse 

de forma individual e desinfectando as mans con xel hidroalcohólico antes de utilizalo 

e despois. 

 

ANTES, DURANTE E DESPOIS DO XOGO 

1. Accederase á pista segundo indiquen as persoas de organización. Á hora da saída da 

pista, realizarase o mesmo proceso. 

2. Cada xogador/a levará á pista o seu raquetero ou mochila co material para xogar o 

partido (mascarilla, auga, raquetas...). Todas as pertinencias deberán estar gardadas no 

seu interior. Colocarase no lateral das pistas. 

3. Nos partidos de dobres, as pertinencias de cada un situaranse a 2 metros de distancia 

no lateral da pista. 

4. Botarase xel hidroalcohólico antes de comezar o partido, no cambio de campo e ao 

finalizar o partido. 

5. NON se poderá dar a man nin establecer ningún tipo de contacto durante o partido 

(no caso de dobres) e ao finalizar o saúdo debe ser verbal ou xestual, evitando contacto 

en todo momento. 

6. Os/As xogadores/as terán que usar a mascarilla en todo momento, excepto cando 

vaian comezar o partido. Ao finalizar o partido e antes de abandonar a pista, deberán 

volver a poñela. 

 


