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PROTOCOL DE TRAÇABILITAT, RISC DE CONTAGI PER
COVID-19 I MESURES PREVENTIVES
III QUEBRANTABOOK EL PONT DE SUERT
(29 D’AGOST)

"Les activitats a l'aire lliure en general no tenen un risc important i en realitat a l'aire lliure la
possibilitat de transmissió és molt baixa, o pràcticament nul·la."
Doctor Benito Almirante
Cap de malalties infeccioses de l'Hospital Vall d'Hebron

Document consensuat el 30/07/2020 d’acord amb la informació disponible en aquesta data,
Revisable en funció de l’evolució de la situació
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1. INTRODUCIÓ
El dissabte 29 d’agost es celebra la III Quebrantabook a El Pont de Suert. Aquesta edició degut a la pandèmia de la
COVID-19 i la situación actual de desconfinament en el sector esportiu, es crea el present Protocol de Traçabilitat, Risc
de Contagi i Mesures Preventives.
L’objectiu d’aquest protocol de seguretat és adequar la producció de l’esdeveniment per tal de garantir la salut,
seguretat, higiene i distanciament entre participants, staff i pùblic.
Els criteris bàsics per transmetre a tots els participants són: responsabilitat individual i solidaritat.
Basats en:
▪
▪
▪

Declaració d’autoresponsabilitat de cada corredor.
Distància de Seguretat: 1,5 metres o 2,5 metres quadrats.
Traçabilitat de tots els participants i staff

2. NORMATIVA
Regulació legal i recomanacions de les autoritats sanitàries (Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya,
Ministerio de Sanidad i Organització Mundial de la Salut).
CORONAVIRUS: TRANSMISSIÓ I RISC DE CONTAGI
El coronavirus SARS-CoV-2 es transmet per contacte directe amb les secrecions respiratòries que es generen amb la
tos o l’esternut d’una persona malalta.
Les persones poden contraure la malaltia si:
Toquen els objectes o les superfícies on han caigut aquestes gotetes i després es toquen els ulls, el nas o la boca.
Inhalen aquestes gotetes per proximitat amb la persona infectada.
Per això, és tan important tapar-se la boca amb mocadors d'ún sol ús o amb el colze en tossir i esternudar, rentar-se les
mans molt sovint, i mantenir una distància de seguretat amb la resta de persones (mínim 1,5 metre).
FONT:Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
AUTORITATS COMPETENTS
El present protocol està creat a partir del Pla Sectorial d’instal·lacions i Activitats Esportives, presentat per la Secretaria
General de l’Esport el 30 de juny i degudament aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT.
Els aspectes més tècnics de l’esport d’aquesta prova (motociclisme), estan creats a partir dels Protocols de
Desconfinament de les Federacions Catalanes i altres entitats, validats i publicats per la Secretaria General de
l’Esport.
Les mesures comunes de prevenció en esdeveniments esportius outdoors, han estat creades i consensuades amb la
nova Associació de Productors d’Esdeveniments Esportius Outdoor a Catalunya.
Tots els protocols indicats anteriorment i utilitzats com a referència i base per crear aquest present específic de la III
Quebrantabook, han estat presentats a l’actual Autoritat i màxima Competent de Catalunya: Secretaria General de
l’Esport, per la seva supervisió i validació.
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3. ESTRUCTURA DEL PROTOCOL
Dintre del marc de l’esdeveniment, el protocol de seguretat es dividirá en accions dintre de dos grans grups:
▪
▪

Mesures generals per tots els involucrats amb el esdeveniment (participants, staff i espectadors)
Mesures específiques de la modalitat de prova, en aquest cas, el motociclisme

Per tal de poder classificar de forma correcta tots els espais de la prova i fer-ho d’una forma més visual, s’utilitzarà el
sistema de semàfors.
El nostre pla de producció classifica les zones, serveis o etapes d’una cursa en 3 colors en funció del grau de risc de
contaminació o contagi. Per fer-ho més entenedor i gràfic,tant pels corredors com pels membres de l’organització,
s’utilitzaria els colors clàssics del semàfors:
VERDA: zona de baix risc de contaminació i/o contagi.
GROGA: zona de risc mitjà de contaminació i/o contagi.
VERMELLA: zona de risc elevat de contaminació i/o contagi.
Cada color tindrà assignada una sèrie de protocols, mesures específiques i obligatòries derivades del seu grau de risc i
proporcionades per l’organitzador:
VERDA:

Distància de seguretat de 1,5 metres entre corredors.
Ús de mascareta obligatori
Dispensador de sol.lució hidroalcohòlica.

GROGA:

Distància de seguretat de 1,5 metres entre corredors.
Ús de mascareta quirúrgica obligatori
Dispensador de sol.lució hidroalcohòlica.
Cartells informadors sobre l’ús de mascaretes i la neteja de mans.
Cartells informadors sobre les zones i colors amb les mesures obligatòries a cada zona.

VERMELLA:

Distància de seguretat de 1,5 metres entre corredors.
Ús de mascareta quirúrgica obligatori
Dispensador de sol.lució hidroalcohòlica.
Cartells informadors sobre l’ús de mascaretes i la neteja de mans.
Cartells informadors sobre les zones i colors amb les mesures obligatòries a cada zona.
Línies d’espera marcades distanciades 1,5 metres a l’entrada de la zona acotada.
Zona acotada amb tanques amb entrada i sortida diferenciades.
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4. MESURES GENERALS
TRAÇABILITAT DE PERSONES INVOLUCRADES AMB LA PROVA
El protocol garanteix la traçabilitat dels motociclistes que participin a l’esdeveniment mitjançant una sèrie de mesures
que permetin identificar els esportistes, tenir el control de la simptomatologia clínica i dels seus possibles contactes de
risc.
PARTICIPANTS
Per garantir la traçabilitat dels participants, s’utilitzarà la mateixa base de dades de la plataforma d’inscripcions. Aquest
sistema informàtic ens garantitzaprendre les dades mínimes sempre actualitzades de cada motociclista (nom, cognoms,
adreça, telèfon de contacte, edad, …)
STAFF
La organització crearà una base de dades interna de totes les persones (treballadors i voluntaris) que estaran en actiu
durant l’esdeveniment.
PROVEÏDORS
Cada proveïdor extern, serà el responsable de passar a l’organització la base de dades de les persones que estaran
presents durant l’esdeveniment. Aquesta s’enviarà amb un termini màxim de 48 hores abans de la cursa.
AUTODECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT COVID-19 PER A PARTICIPANTS
Els motocilistes que participin a l’esdeveniment hauran de declarar responsablement que en els darrers 14 dies
no s’ha tingut cap simptomatologia compatible amb la COVID-19, no haver estat positiu, no haver conviscut amb
persones que ho hagin estat ni haver tingut contacte estret amb persones afectades per la mateixa, així com obligar-se
a posar en coneixement en el cas de tenir símptomes o haver estat positiu.
Aquest document AUTODECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT COVID19 PER PARTICIPANTS (Annex1) s’haurà de
presentar a la mateixa recollida de documentació. En cas d’haver tingut simptomatologies en els darrers 14 dies i no
poder venir a l’esdeveniment, s’avisarà a l’organització igualment per mail amb un termini màxim de 48 hores abans de
la cursa.
ÚS DE MASCARETA
L’ús de mascareta per tot el personal (participants i staff) serà obligatori en tot moment, menys per als
motociclistes durant el transcurs del seu viatge en moto, en aquests temps podran prescindir de la mateixa.
Al moment previ de la sortida, el motociclista haurà d’anar amb la mascareta fins la línea de sortida, una vegada li toqui
el seu torn de sortida i hagi sortit ja es podra trauré la mascareta.
Als punts de control sempre s’haurà de portar la mascareta.
Una vegada es creui la línea de meta, el motocilista s’haurà de tornar a ficar la mascareta.
L’organització proporcionara a cada participant 1 mascareta, la mateixa es trobarà al Welcome Pack.
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COORDINADOR DEL PROTOCOL I ACCIONS DE PREVENCIÓ COVID-19
L’organització comptarà amb un coordinador general del protocol i accions de prevenció per al Covid-19.
Aquesta persona serà la màxima responsable i vetllarà per la bona gestió de totes les accions que es durant a terme.
El director de cursa i el coordinador del protocol treballaran conjuntament, per tal de donar sempre prioritat a la
seguretat de tots els involucrats.
LIMITACIÓ DE PARTICIPANTS
Per tal de poder garantir els aforaments de les zones i poder aplicar les diferents mesures de prevenció amb total
seguretat, aquesta edició, la Quebrantabookestarà limitada a un màxim de 200 participants.
5. MESURES ESPECÍFIQUES
5.1. SERVEIS PRE CURSA
→ XERRADA TÈCNICA
S’elimina la xerrada tècnica presencial. S’opta per un formal “on line” gravat i difós per les XXSS i també es penjarà a la
pàgina web de la prova.
→ ENTREGA DE DORSALS I BOSSA DEL PARTICIPANT
L’entrega de dorsals estarà organitzadaen diferents punts d’entrega, en línies separades i fluxes allunyants.
D’aquesta manera es minimitzarà al màxim la concentració de participants i es podra respectar la distància de seguretat
amb garanties.
→ SERVEI DE GUARDA - ROBA
S’eliminara aquest servei.
→ PARKING DE MOTOS
Els espais d’aparcament de les motos estaran separats a 2m de distància.
Per tal de controlar els fluxes, hi haurà un punt només d’entrada i un altre només per la sortida, d’aquesta manera
s’obligarà a fer als moviments en una única direcció.

→ SORTIDA
La sortida es realitzarà amb el format Rolling Startamb un màxim de 3 participants, separats sempre amb la
distància de seguretat pertinent. Les sortides seran cada 30 segons.
Els participants faran la fila esperant la seva sortida a l’espai acotat amb tanques i amb marques al terra per mantenir la
distància de seguretat. Una vegada vagin sortint les files els participants aniran avançant a la fila lliure davantera.
Cada participant serà informat prèviament de la seva hora de sortida, d’aquesta manera s’evitaran aglomeracions
previes a les sortides.
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Imatge 1: Proposta de fila i distància per fer la sortida de la prova. Font: Quebrantabook

5.2. DURANT EL RECORREGUT
→ PUNTS DE CONTROL
Als diferents Punts de Control del recorregut s’haurà d’accedir sempre amb mascareta, indiferentment si són a l’exterior
o interior.
La manipulació del Carnet de Ruta sempre la farà el mateix participant, l’encarregat de la validació del punt només
ficarà el segell sense tocar el carnet.
→ NORMES DE CIRCULACIÓ
Aquest esdeveniment moto turístic sempre es desenvolupar amb estricte compliment de la normativa de trànsit,
i amb absolutes garanties de seguretat pels participants i resta d’usuaris de la via.
→ AVITUALLAMENT DINAR
S’elimina el dinar conjunt al pavelló de les altres edicions.
Pel menjar i beguda necessaria durant la ruta, l’organització propocionarà un picnic per dinar, aquest s’entregarà abans
de la sortida i el participant podrà fer ús del mateix on i quan vulgui.
El material que es donaràa la bossa del pícnic sempre estarà envasat individualment.

5.3. SERVEIS POSTCURSA
→ ARRIBADES
L’arribada no tindrà espai de post-meta, al arribar els participants a meta seguirant el passadís delimitat que els
conduiràa la plataforma per fer la foto finish.Tot seguit, es sortirà a fora del pavelló i s’aparcarà la moto a la seva plaça
de parking.
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Una vegada baixin els participants de la moto, l’ús de la mascareta sempre serà obligatori.
→ PREMIS
No hi haurà entrega de premis col·lectiva.
Els diferents premis s’entregaran directament a l’agraciat en el moment de la foto finish. En aquest moment només hi ha
una única persona a sobre la plataforma.

Imatge 2: Zona foto finish i entrega de premis. Font: Quebrantabook

→ AVITUALLAMENT SOPAR
S’elimina el sopar conjunt al pavelló de les altres edicions.
Per sopar l’organització propocionarà un tiquet. Els participants podran fer ús del mateix als diferents bars i restaurants
de la població.

→ SERVEI DE FISIOTERAPEUTES
S’eliminara aquest servei.
→ VESTUARIS I DUTXES
S’eliminara aquest servei.
→ FESTA CLOENDA
S’eliminara aquest acte.
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ANNEX 1

DOCUMENT CONFIDENCIAL
Conté informació privilegiada i confidencial. La utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en
virtut de la legislació vigent.

