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1. ANTECEDENTES. 
 
O COVID 19, notifícanse os primeiros casos a finais de 
decembro de 2019, na cidade de Wuhan-China. A OMS 
declara a situación de pandemia en febreiro de 2020, e 
o 14 de marzo de 2020, España decreta o estado de 
alarma, coa intención de conter a expansión da 
pandemia. 
 
A enfermidade propágase principalmente de persoa a 
persoa a través das gotículas que saen despedidas do 
nariz ou a boca dunha persoa infectada ao tusir, 
espirrar ou falar, de aí a importancia de manter a 
distancia interpersoal de 1.5m  ao menos con respecto 
a outras persoas, o uso da máscara, a hixiene personal, 
e o lavado frecuente das mans con auga e xabón, ou cun 
desinfectante a base de alcol e evitar tocar os ollos, a 
boca ou o nariz. 
 

2. OBXETO 
 
Dende o Club Olímpico de Vedra, somos conscientes da 
gravidade da pandemia, e sin dúbida algunha, 
queremos ser parte da solución, co cumplimento das 
medidas que tanto a OMS, como as nosas institucións, 

establecen de xeito obrigatorio e noutras veces como 
recomendables. 
 
Como Club de ámbito deportivo, centrado nos deportes 
de Atletismo en diversas modalidades, así como no 
Triatlon, e enfocados no deporte no ámbito escolar, 
queremos retomar a nosa actividade, de cara a que os 
nenos, non deixen de practicar deporte no seu día a día, 
sen dúbida algunha amplamente beneficioso para a súa 
vida, e para establecer nestas idades hábitos de vida 
saudables. 
 
Por iso, de cara a retomar no próximo mes de setembro 
a nosa actividade deportiva en categorías menores, con 
suxección aos PROTOCOLOS DA FEGATRI E DA FGA, 
vimos a redactar neste protocolo, cales son as medidas 
que todos os estamentos implicados na volta aos 
entrenamentos e competicións (de celebrarse estas) 
debemos adoptar, tanto medidas de prevención e 
actuacións específicas para o desenvolvemento da 
actividade deportiva, como medidas de actuación. 
 
Os protocolos das Federacións, así como o presente 
protocolo do Club, serán de obrigado cumprimento. 
 



 

 

 
3. MEDIDAS XERAIS PARA REDUCIR O RISCO DE 

CONTAXIO DA COVID 19. 
 
● UBICACIÓNS DOS ADESTRAMENTOS. 

 
- Pavillón de deportes de Vedra (recinto 

pechado)- grupo máximo 25 persoas. 
- Pista de rodadura/velódromo de Vedra 

(recinto ao aire libre)- sen limitación sempre 
que se poida manter a distancia interpersoal. 

- Piscina municipal da Ramallosa (Teo)(recinto 
pechado)- grupos máximos de 10. 

 
O Club Olímpico de Vedra, non dispón de locais de 
adestramento propios, e por iso, en todo caso, 
deberanse respetar as medidas de prevención 
adoptadas polo Concello de Vedra, no que respecta ás 
instalacións de dito Concello, e ás medidas establecidas 
pola piscina municipal da Ramallosa. 
 
En todo caso, salvo a natación que non se poderá 
practicar en instalacións abertas dende o mes de 
outubro ata xuño, o resto de prácticas deportivas, 
atletismo e as súas disciplinas, e  ciclismo, levaranse a 

cabo preferiblemente na Pista de Rodadura/velódromo 
de Vedra. Nos supostos de días con condicións 
atmosféricas ou climatolóxicas moi adversas ou 
desfavorables, o Club, optará e confirmará coa 
antelación axeitada,  se o adestramento queda 
suspendido, ou se o mesmo ten lugar no Pavillón de 
Deportes de Vedra. 
 
● MEDIDAS DE DESINFECCIÓN E LIMPEZA NAS 

INSTALACIÓNS 
 

 Con carácter xeral, o club,  fai súas , comparte, e vixiará 
que as  medidas específicas establecidas polo concello 
nas instalacións referenciadas anteriormente, e nos 
protocolos das instalacións correspondentes, respecto 
á limpeza e desinfección de espazos, materiais e 
superficies se cumpran, tales como: 

 
− Utilizaranse desinfectantes como dilucións de 

lixivia (1:50) recentemente preparada en auga a 
temperatura ambiente ou calquera dos 
desinfectantes con actividade viricida que se 
atopan no mercado debidamente autorizados e 
rexistrados. No uso do produto respectaranse as 



 

 

indicacións da etiqueta. Así mesmo, non se 
mesturarán produtos diferentes. 

− Tras cada limpeza, os/as materiais empregados e 
os/as equipamentos de protección utilizados 
desbotaranse de xeito seguro. 

− Realizaranse tarefas de ventilación periódica nos 
espazos utilizados, como mínimo, de forma diaria 
e durante o tempo necesario para permitir a 
renovación do aire. Na medida do posible, manter 
as portas abertas con cuñas e outros sistemas 
para evitar o contacto das persoas por exemplo 
cos pomos de portas. Durante as actividades en 
recintos pechados, na medida do posible, realizar 
os/as tempos de descanso e/ou recuperación en 
zonas ao aire libre ou ben ventiladas. 

− Disporase de papeleiras pechadas e con 
accionamento non manual, para depositar panos 
e calquera outro material desbotable, que se 
deberán limpar de forma frecuente, e polo menos 
unha vez ao día. Así mesmo, estas papeleiras 
deberán contar con bolsa desbotable que se 
cambie ao menos unha vez ao día. 

 

● MEDIDAS PARA OS AXENTES QUE DIRECTA OU 
INDIRECTAMENTE PARTICIPEN NA PRÁCTICA 
DEPORTIVA. 

 
Tanto deportistas (de categorías menores como 
absolutos), como os técnicos, adestradores, deberán 
adoptar as seguintes medidas nos adestramentos e nas 
competicións: 

 
- Obrigatorio o uso de máscara en todo momento, 
coa única excepción do momento da práctica 
deportiva por parte do/a deportista. Ningúnha 
persoa, menor ou técnico, poderá participar no 
adestramento ou competición, se non dispón da súa 
máscara. 
Cando non se estea utilizando a máscara, esta deberá 
gardarse axeitadamente, de xeito hixiénico, para evitar 
que adquira ou transmita o coronavirus. (Cada neno/a 
asistirá ao entrenamento ou competición xunto a unha 
carpeta plástica de botón ou bolso, co seu nome,  no 
que poida depositar a súa mascarilla dun xeito seguro 
mentras realiza a práctica deportiva). 
 
- Deberase manter a distancia interpersoal de 1,5 m. en 
todo momento, antes, durante e despois da práctica 



 

 

deportiva. (en ningún caso se levarán a cabo no 
adestramento, actividades que impliquen contacto 
entre os nenos, ou que impliquen intercambio de 
material deportivo) 
 
- Evitar lugares concorridos. 
 
- Evitar en todo momento o saúdo con contacto físico. 
 
- Utilizar panos desbotables e tiralos á papeleira, tras 
cada uso. 
 
- Asegurarse de manter unha boa hixiene respiratoria. 
Cubrir a boca e o nariz co cóbado flexionado ou cun 
pano desbotable ao tusir ou espirrar e neste último 
caso desbotar de inmediato o pano usado, lavar as 
mans con auga e xabón ou xel hidroalcohólico. (Nos 
adestramentos o Club terá a disposición dos 
deportistas  xel hidroalcóholico) 
 
- Lavar con frecuencia as mans con auga e xabón ou con 
xel hidroalcohólico 
 

- Na medida do posible, evitar tocar os/as ollos, o 
nariz e a boca e no caso de facelo, prestar atención ao 
lavado previo de mans. 
 
- As persoas que teñan algún síntoma compatible con 
estar infectado por Covid-19, como febre, tose, 
dificultade respiratoria etc, non deberán asistir ao 
adestramento ou evento deportivo, deberán quedar na 
casa e poñerse en contacto canto antes co seu médico, 
así como seguir o plan de comunicación e actuación 
xeral establecido neste protocolo.  
 
- As persoas que tiveran contacto estreito 
recentemente con algún paciente infectado por Covid-
19 non deberán acudir a adestramentos nin  
competicións deportivas e deberán quedar na casa ata 
finalizar o período de corentena indicado polas 
autoridades sanitarias. De non estar xa en contacto co 
sistema sanitario, deberán poñerse en contacto canto 
antes. 
 
- Os pacientes que deran positivo á proba para 
detección do Covid-19 e non estean de alta, non 
poderán saír da casa, polo que non poderán acudir a 
ningún adestramento nin  proba deportiva ata a alta. 



 

 

 
-Os proxenitores, titores, familiares ou persoas que 
acompañen aos menores ao adestramento, en ningún 
caso poderán acceder ao interior das instalacións 
deportivas, accederán únicamente os deportistas ao 
interior, para o que se prega máxima puntualidade. O 
adestrador, estará pendente da chegada dos 
deportistas, dende cinco minutos antes do inicio da 
actividade, non podendo acceder ás instalacións con 
maior antelación. 
 
OUTRAS MEDIDAS.  
 
DESPRAZAMENTOS A ADESTRAMENTOS E 
COMPETICIÓNS 
 
- Recomendación de non compartir vehículo particular 
con outras persoas non conviventes, sempre que sexa 
posible. De non ser así, priorizar formas de 
desprazamento que favorezan a distancia interpersoal 
e, en todo caso, utilizar máscara. Ademais é importante 
un frecuente lavado de mans ou emprego de xel 
hidroalcohólico antes de entrar e despois de saír do 
vehículo. 
 

 
ALIMENTOS, BEBIDAS E SIMILARES 
 
- Non se deben compartir alimentos bebidas ou 
similares. 
- Recoméndase marcar os/as envases utilizados para 
evitar confusións. 
 
MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
 
-  O club porá a disposición dos deportistas, nos 
adestramentos, xel hidroalcohólico, debendo cada 
deportista, adestrador, staff,…traer a súa propia 
máscara. 
- Evitar, na medida do posible, o uso de materiais 
compartidos durante a actividade. Se isto non fora 
posible, garantirase consonte ó establecido no punto 
anterior a presenza de elementos de hixiene para o seu 
uso continuado por parte dos axentes participantes e 
estableceranse os/as mecanismos de desinfección 
correspondentes. 
 
MEDIDAS DE INFORMACIÓN  
 



 

 

- A entidade organizadora da actividade informará a 
todos os axentes que participen directa ou 
indirectamente na actividade sobre os riscos e medidas 
sanitarias e de hixiene que deben cumprir de forma 
individual. Deberá existir unha comunicación continua 
con todos os axentes da realidade deportiva.  
 
- Facilitaráselle ao Staff, deportistas e outros axentes 
alleos á práctica deportiva, información sobre as 
medidas de hixiene e seguridade mediante cartelería en 
puntos clave dos espazos de práctica e acceso á mesma, 
na páxina web ou redes sociais da entidade e/ou 
mediante a entrega de documentos, preferiblemente 
por vía telemática.  
 
- Deberase contar cunha sinalización visible sobre as 
medidas hixiénico -sanitarias e de prevención 
establecidas no desenvolvemento da actividade.  
 
MEDIDAS DE FORMACIÓN 
 
- Promoverase a formación, especialmente entre o staff 
para: 
 

- Adaptar as actividades ás medidas e recomendacións 
marcadas polas autoridades sanitarias (distanciamento 
interpersoal, emprego de máscara, etc.). Revisión das 
actividades a desenvolver, suprimindo aquelas que 
promoven o contacto físico e primando as que poden 
levarse a cabo dun xeito máis individual ou con maior 
distanciamento, intentando non perder a dinámica de 
grupo, de ser así a especificidade da súa práctica 
deportiva. 
 
- Formación sobre as medidas hixiénico-sanitarias de 
carácter persoal recomendables, tales como a 
necesidade dun correcto e asiduo lavado de mans, o 
emprego de xel hidroalcohólico, a colocación correcta 
da máscara, etc. co obxectivo de implementar estas 
medidas do contexto da práctica deportiva e tamén 
para trasladarllas aos deportistas e ao seu entorno co 
obxectivo de que se consoliden estes hábitos hixiénico-
sanitarios. 
 
 

4. ADESTRAMENTOS E COMPETICIÓNS 
 

Os adestramentos poden desenvolverse de xeito 
individual ou colectivo, sempre sen contacto físico e 



 

 

garantindo o mantemento da distancia interpersoal de 
1,5 metros en todo, salvo o establecido neste protocolo. 
En ningún caso poderán coincidir máis de 25 
persoas (deportistas + staff) de forma simultánea 
en espacios pechados. Recoméndase a división en 
subgrupos de máximo 10 persoas para a práctica 
deportiva.  
Nas instalacións deportivas ademais, non se poderá 
superar os 2/3 de aforo para a práctica deportiva. 
 
No suposto de desprazamentos a competicións das 
federacións correspondentes, en todo momento 
estarase ao disposto no protocolo da devandita 
competición, o cal, o club remitirá a todos os 
deportistas e adestradores, para que sexan 
coñecedores dos términos. 
 
Con carácter xeral, nas competicións, os xuices da 
proba, técnicos ou oficias, velarán polo cumprimento 
das normas durante a competición, e a infracción desta 
norma será penalizada con advertencia á 1ª e 
descualificación á 2ª 
 
De cara aos adestramentos, todos os nosos deportistas, 
así como as súas familias, son conscientes da 

excepcionalidade da situación que estamos vivindo, e 
por ende, das esixencias sanitarias que todos debemos 
cumprir. 
 
 É por iso, que este protocolo estará en constante 
actualización, e por mor do mesmo, as condicións dos 
adestramentos, horarios, grupos sufrirán modificacións 
nesta tempada respecto ao habitual dos últimos anos, e 
son susceptibles de sufrir maiores variacións ao longo 
da tempada, sempre en beneficio da saúde dos 
deportistas, dos adestradores e das súas familias, 
esperando contar coa aceptación e comprensión de 
todos os estamentos implicados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. TÁBOAS DE SITUACIÓNS DE RISCO
 

MOMENTO AXENTE TIPO 
CONTAXIO 

TIPO 
TRANSMISIÓN 

DESCRICIÓN DA 
SITUACIÓN 

MEDIDAS 
CORRECTORAS 

PREVIO Ó 
ADESTRAMENTO 

ADESTRADORES 
E DEPORTISTAS 

AÉREO ESPAZOS DE USO 
SIMULTÁNEO 

TRASLADO Á ZONA DE 
ADESTRAMENTO EN 
VEHÍCULO COMPARTIDO 

1. EMPREGO DE 
MÁSCARAS 

2. RECOMENDACIÓN 
DE NON 
COMPARTIR 
VEHÍCULO 

3. MANTER 
DISTANCIAMENTO 
ENTRE 
DEPORTISTAS NON 
CONVIVENTES 

4. DESINFECCIÓN DE 
MANS 

5. DESINFECCIÓN 
PREVIA DO 
VEHÍCULO EN 
PARTES COMO 
CINTOS, BRAZOS 
DAS PORTAS, ETC. 

PREVIO Ó 
ADESTRAMENTO 

DEPORTISTAS CONTACTO ESPAZOS DE USO 
SIMULTÁNEO 

USO DE DUCHAS E 
VESTIARIOS 

1. RECOMÉNDASE 
NON EMPREGAR AS 
DUCHAS DOS 
VESTIARIOS. 

2. O USO DO 
VESTIARIO 
AXUSTARASE Á 
NORMATIVA DA 



 

 

INSTALACIÓN. 
PREVIO O 
ADESTRAMENTO 

DEPORTISTAS CONTACTO MATERIAL DE USO 
SIMULTÁNEO 

BOLSAS E MOCHILAS CON 
EQUIPAMENTO 

1. CADA DEPORTISTA 
FARÁ USO DA SÚA 
BOLSA, MOCHILA, E 
MATERIAL (CASCO, 
BICICLETA,ETC) 
NON COMPARTIR 
MATERIAL 

2. AO DEIXALAS NUN 
ESPAZO AO AIRE 
LIBRE MANTER A 
SEPARACIÓN 
ENTRE MOCHILAS. 

PREVIO AO 
ADESTRAMENTO 

DEPORTISTAS AÉREO ESPAZOS DE USO 
SIMULTANEO 

TRASLADO Á ZONA DE 
ADESTRAMENTO NUN 
VEHÍCULO COMPARTIDO 

1. EMPREGO DE 
MASCARAS POR 
TODOS OS 
OCUPANTES. 

2. DESINFECCIÓN DE 
MANS Á SAÍDA DO 
VEHÍCULO E 
ENTRADA Á 
INSTALACIÓN 
PARA O 
ADESTRAMENTO. 

3. DESINFECCIÓN DO 
VEHÍCULO EN 
PARTES COMO 
CINTOS, BRAZOS 
DAS PORTAS, ETC 

4. CADA DEPORTISTA 
, NO CASO DE 
LEVALA, LEVARÁ 



 

 

CONSIGO A SUA 
BOLSA OU 
MOCHILA, OU SI SE 
DEPOSITAN NO 
VEHÍCULO, SIN QUE 
ESTAS SE 
MESTUREN. 

DURANTE O 
ADESTRAMENTO 

ADESTRADORES 
E DEPORTISTAS 

CONTACTO PERSOA A PERSOA CHARLAS TÉCNICAS E 
EXERCICIOS DE 
QUENCEMENTO 

1. DISTANCIA 
INTERPERSOAL 
MÍNIMA DE 1.5 M, E 
RETIRAR AS 
MÁSCARAS SÓ NO 
MOMENTO DE 
INICIAR A 
PRÁCTICA 
DEPORTIVA, E 
GARDANDO AS 
MENCIONADAS 
MÁSCARAS NUN 
LUGAR SEGURO 
(RECOMENDACIÓN 
BOLSA, SOBRE OU 
CARPETA 
PLÁSTICA PARA 
GARDAR A MESMA) 

DURANTE O 
ADESTRAMENTO 

ADESTRADORES 
E DEPORTISTAS 

CONTACTO PERSOA A PERSOA ADESTRAMENTOS EN 
INSTALACIÓNS 
DEPORTIVAS 

1. CUMPRIR A 
NORMATIVA 
XERAL PARA 
ADESTRAMENTOS 
E A QUE SE 
APLIQUE EN CADA 
INSTALACIÓN EN 



 

 

PARTICULAR. 
2. DISTANCIA 

INTERPERSOAL DE 
1.5M 

3. ADESTRADORES, 
PERSOAL TÉCNICO, 
OUTRO PERSOAL 
INVOLUCRADO, EN 
TODO MOMENTO 
COA MÁSCARA 
 

DURANTE O 
ADESTRAMENTO 

ADESTRADORES 
E DEPORTISTAS 

CONTACTO MATERIAL DE USO 
ALTERNO 

ADESTRAMENTOS EN 
INSTALACIÓNS 
DEPORTIVAS 

1. NON COMPARTIR 
MATERIAL ENTRE 
DEPORTISTAS 

DURANTE O 
ADESTRAMENTO 

DEPORTISTAS CONTACTO PERSOA A PERSOA CHARLA TÉCNICA E 
EXERCICIOS DE 
QUENCEMENTO 

1. DISTANCIA 
INTERPERSOAL DE 
1.5 M E RETIRAR 
MÁSCARA OS 
DEPORTISTAS 
ANTES DA 
PRÁCTICA 
DEPORTIVA 
GARDANDO A 
MESMA NUN 
LUGAR SEGURO 
(RECOMÉNDASE 
BOLSA, MOCHILA 
OU CARPETA 
PLÁSTICA PARA 
TAL FIN) 

DURANTE O 
ADESTRAMENTO 

DEPORTISTAS CONTACTO PERSOA A PERSOA NATACIÓN EN PISCINA 1. DISTANCIA 
INTERPEROSAL DE 



 

 

1.5M EN TODO 
MOMENTO (FORA E 
DENTRO DA AUGA) 

2. RESPETAR AS 
NORMAS DA 
INSTALACIÓN EN 
TODO MOMENTO, 
CUN MÁXIMO DE 
10 DEPORTISTAS 
POR RÚA, 
MANTENDO A 
DISTANCIA DE 
SEGURIDADE DE 
1.5 INCLUÍDAS AS 
PARADAS EN 
SERIES OS BORDES 
DA PISCINA OU 
CORCHEIRA 

3. NON MESTURARSE 
CON OUTROS 
USUARIOS DA 
INSTALACIÓN E 
MANTER EN TODO 
MOMENTO A 
DISTANCIA 
INTERPERSOAL. 

DURANTE O 
ADESTRAMENTO 

DEPORTISTAS CONTACTO PERSOA A PERSOA SAÍDA DA AUGA E 
EXERCICIOS DE 
ESTIRAMENTO 

1. MANTER 
DISTANCIA DE 
1.5M E POÑER 
MÁSCARAS EN 
CANTO FINALICE A 
ACTIVIDADE 



 

 

DEPORTIVA. 
DURANTE O 
ADESTRAMENTO 

DEPORTISTAS CONTACTO PERSOA A PERSOA ADESTRAMENTOS EN 
INSTALACIÓNS 
DEPORTIVAS 

1. DISTANCIA 
INTERPERSOAL DE 
1.5M EN TODO 
MOMENTO. 

2. EMPREGO DA 
MÁSCARA EN TODO 
MOMENTO, SALVO 
NA REALIZACIÓN 
DA PRÁCTICA 
DEPORTIVA 
EFECTIVA 

3. CUMPRIR A 
NORMATIVA 
XERAL E A 
CONTEMPLADA 
POLA 
INSTALACIÓN 
DEPORTIVA. 

DURANTE O 
ADESTRAMENTO 

DEPORTISTAS CONTACTO PERSOA A PERSOA CARREIRA A PÉ 1. MÁXIMO DE 
GRUPOS DE 20 
DEPORTISTAS 

2. PODERÁN FACERSE 
DENTRO DE ESOS 
20 DEPORTISTAS, 
DOUS SUBGRUPOS 
DE 10 OU MENOS, 
SEMPRE QUE SEXA 
NECESARIO PARA 
GARANTIR A 
DISTANCIA 
INTERPERSOAL DE 



 

 

1.5M 
3. NO MOMENTO DE 

CORRER , 
AUMENTASE A 
DISTANCIA A 4 M 
OU CORRER NUN 
ÁNGULO DE 45º 
COS DEMAIS 
DEPORTISTAS 
CANDO NON SE 
POIDA MANTER A 
MESMA 

4. GARDAR A 
MÁSCARA EN 
LUGAR HIXIÉNICO 
PARA O SEU USO 
OBRIGATORIO 
ANTES E DESPOIS 
DA PRÁCTICA 
DEPORTIVA 
(RECOMENDACIÓN 
BOLSA, MOCHILA 
OU CARPETA 
PLÁSTICA PARA 
GARDAR A MESMA) 

DURANTE O 
ADESTRAMETNO 

DEPORTISTAS CONTACTO MATERIAL 
DEPORTIVO DE USO 
ALTERNO, LIQUIDOS 
E ALIMENTOS 

ADESTRAMENTOS EN 
INSTALACIÓNS 
DEPORTIVAS 

1. NON COMPARTIR 
MATERIAL ENTRE 
DEPORTISTAS , NIN 
BIDÓNS NIN 
LÍQUIDOS, NIN 
COMIDA NIN 
VÍVERES. 



 

 

DURANTE O 
ADESTRAMENTO 

DEPORTISTAS CONTACTO PERSOA APERSOA REALIZACIÓN DA 
ACTIVIDADE E MAQUINAS 
DAS INSTALACIÓNS 

1. QUENDAS DE 
UTILIZACIÓN DAS 
MÁQUINAS E 
OUTRO MATERIAL 
DAS INSTALACIÓNS 
DEPORTIVAS, CON 
SUXECIÓN AOS 
PROTOCOLOS 
DESTAS, E SEMPRE 
QUE ESTÉN 
DESINFECTADAS. 

2. DISTANCIA 
INTERPERSOAL DE 
1.5 

DESPOIS DO 
ADESTRAMENTO 

ADESTRADORES 
E DEPORTISTAS 

AÉREO ESPAZOS DE USO 
SIMULTÁNEO 

REGRESO A DOMICILIO OU 
DESPRAZAMENTO A 
OUTRA INSTALACIÓN EN 
VEHÍCULO COMPARTIDO 

1. EMPREGO DE 
MÁSCARAS 

2. RECOMÉNDASE 
NON COMPARTIR 
VEHÍCULO 

3. MANTER O 
DISTANCIAMENTO 
ENTRE 
DEPORTISTAS NON 
CONVIVENTES 

4. DESINFECCIÓN DE 
MANS 

5. DESINFECCIÓN DO 
VEHÍCULO EN 
PARTES COMO 
CINTOS, POMOS E 
BRAZOS DAS 
PORTAS 



 

 

DESPOIS DO 
ADESTRAMENTO 

DEPORTISTAS CONTACTO 
 
 
 

PERSOA A PERSOA CHEGADA A REUNIÓN NO 
PUNTO DE FINALIZACIÓN 
DO ADESTRAMENTO 

1. MANTER A 
DISTANCIA 
INTERPEROSAL DE 
1.5 E USO DA 
MÁSCARA O ANTES 
POSIBLE 

DESPOIS DO 
ADESTRAMENTO 

DEPORTISTAS CONTACTO ESPAZOS DE USO 
SIMULTÁNEO 

USO DE DUCHAS E 
VESTIARIOS 

1. RECOMÉNDASE 
NON UTILIZAR OS 
VESTIARIOS. 
DUCHARSE NO 
DOMICILIO 

2. O USO DO 
VESTIARIO 
AXUSTARASE Á 
NORMATIVA DA 
INSTALACIÓN. 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. PLAN DE ALARMA- COMUNICACIÓN E 
SEGUIMENTO DE SINTOMATOLOXÍA COVID-19 

 
 
No caso de que un membro do club olímpico de Vedra,  
staff, deportista, etc., teña sintomatoloxía do virus 
COVID-19, deberá informar de xeito inmediato ao 
Servizo Galego de Saúde para iniciar o protocolo 
previsto pola Consellería de Sanidade 
(https://www.sergas.es/Saude-publica/Novo-
coronavirus-2019-nCoV?idioma=es).  
 
Neste senso, considérase sintomatoloxía do virus 
COVID-19 un cadro clínico de infección respiratoria 
aguda (IRA) de aparición súbita e de calquera 
gravidade, incluíndo febre, tose ou falta de alento, entre 
outros. 
En referencia ao anterior recoméndase unha 
autoavaliación diaria de posible sintomatoloxía por 
parte dos directivos, técnicos, axudantes, deportistas, 
acompañantes, público e voluntarios, antes de acudir a 
cada actividade ou sesión de práctica deportiva. 
En caso de detección dun sospeitoso por COVID-19 no 
entorno da práctica deportiva, deberanse seguir as 
pautas determinadas polas autoridades sanitarias. A 

persoa afectada separarase do grupo. No caso de ser un 
menor, automaticamente chamarase aos seus 
proxenitores, titores ou familiares, para que se 
despracen ao lugar de adestramento para recollelo. 
Contactarase co centro de saúde correspondente á 
persoa ou co teléfono de referencia (900 400 116), e 
seguirán as súas instrucións. Si se percibira gravidade 
chamarase ao 061. Haberá que realizar unha boa 
ventilación, limpeza e desinfección dos espazos e do 
resto das estancias onde estivera a persoa, acorde á 
situación do risco, e comunicarase aos reponsables das 
instalacións deportivas, ben sexa as do Concello de 
Vedra, ou Piscina da Ramallosa.  
 
Será preciso tamén illar o contedor/papeleira onde se 
depositarán os panos ou outros produtos usados. Esa 
bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha 
segunda bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito 
no lugar onde se determine. 
En todo caso, seguiranse en todo momento as 
recomendacións das autoridades sanitarias. 
 
 
 
 

https://www.sergas.es/Saude-publica/Novo-coronavirus-2019-nCoV?idioma=es
https://www.sergas.es/Saude-publica/Novo-coronavirus-2019-nCoV?idioma=es


 

 

7. INFOGRAFÍA 
 

O presente protocolo foi redactado polo Club Olímpico 
de Vedra, tomando como referencia o Protocolo da 
Federación Galega de Triatlón, así como o Protocolo da 
Federación Galega de Atletismo para a práctica do 
Atletismo – Fisicovid-DXTgalego, tentando 
personalizalos ao máximo entorno á situación, 
instalacións do noso Club Olímpico de Vedra. 
 

8. COMUNICACIÓNS. 
En caso de dúbida en relación a calquer punto do 
presente protocolo, á súa aplicación, ou co obxeto de 
comunicar calquer inquedanza relativa á mesma, a 
xunta directiva queda á vosa disposición polas 
canles habituais, ben nos números de telefóno , ou 
por medio de mail: olimpicodevedra@hotmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
 
CONSENTIMENTO INFORMADO DE APLICACIÓN DO 
PROTOCOLO EN ACTIVIDADES E COMPETICIÓNS 
OFICIAIS DA FEDERACIÓN GALEGA DE TRÍATLON E 
PÉNTATLON MODERNO OU FGA. 
A crise sanitaria do COVID-19 fai necesaria a adopción 
dunha serie de medidas de prevención tendentes a 
cumprir os protocolos marcados polas autoridades 
sanitarias, que eviten o contaxio e reduzan os riscos 
para as persoas de cara a frear a pandemia e sendo 
coñecedores de que o COVID 19 é un axente biolóxico 
que pode causar unha enfermidade grave, supón un 
serio perigo para a colectividade, ten alta probabilidade 
de propagación e non existe a data de hoxe un 
tratamento ou profilaxe real para o mesmo. 
O establecemento e cumprimento das citadas medidas 
require dunha serie de compromisos e formas de 
actuación por parte, fundamentalmente, de 
organizadores e participantes. 
A lectura e aceptación do presente documento é 
condición indispensable para tomar parte en 
actividades e competicións que como evento deportivo 
se desenvolvan baixo a dirección dun organizador e 
aval do calendario oficial da Federación Galega de 

mailto:olimpicodevedra@hotmail.com


 

 

Tríatlon e Péntatlon Moderno, e da Federación Galega 
de Atletismo. 
Todo/a deportista, coa formalización da súa inscrición, 
asina e acepta as presentes medidas e as que se 
puidesen tomar para evitar a propagación da 
pandemia, así como o seguinte Descargo de 
Responsabilidade 
 

a) DESCARGO RESPONSABILIDADES FEGATRI 
 
 

DESCARGO DE RESPONSABILIDADE COVID19 
A crise sanitaria do COVID-19 fai necesaria a 
adopción dunha serie de medidas tendentes a 
cumprir os protocolos marcados polas 
autoridades sanitarias. O establecemento e 
cumprimento das citadas medidas require dunha 
serie de compromisos e formas de actuación por 
parte, fundamentalmente, de organizadores e 
participantes. A lectura e aceptación do presente 
documento é condición indispensable para tomar 
parte nas competicións da FEGATRI 
1.-Que é coñecedor/a do protocolo e guía 
actualizada, publicada polas federacións 
Española e Galega de Tríatlon 

(https://fegatri.org/covid-19/) en relación coa 
presenza e participación en probas deportivas 
xerado con ocasión da crise sanitaria do COVID 
19. 
2.- Que se compromete a cumprir todas as 
esixencias ou simples recomendacións que 
conteña tal protocolo ou guía así coma as 
instrucións que sexan dadas polas autoridades 
deportivas ou persoal de organización presentes 
na competición en relación coas medidas para 
evitar contaxios por COVID 19 
3.- Que se compromete a non acudir nin tomar 
parte no evento ou competición no caso de que 
padecese síntomas que puidesen ser compatibles 
co contaxio do COVId-19. O anterior resultará 
extensivo, igualmente, aos casos en que os 
síntomas fosen sufridos por terceiros con quen a 
persoa participante teña ou tivera un contacto do 
que obxectivamente puidese derivarse un 
contaxio. 
4.- Que no caso de estar ou ter estado contaxiado 
polo virus do COVID-19, se compromete a non 
acudir nin tomar parte no evento ou competición 
en tanto en canto as autoridades sanitarias non 
manifesten que a participación non entraña un 



 

 

risco, ben para a súa persoa, ben para o resto de 
asistentes cos que puidese ter un contacto . 
5.- Que cos medios ao seu alcance, e en todo caso 
cando se tivesen dado circunstancias que o 
aconsellen, se someteu aos test existentes para 
comprobar se está ou estivo contaxiado polo 
COVID-19 
6.- Que é coñecedor/a, acepta e asume que, no 
actual estado, existe un obxectivo de risco de 
contaxio de COVID-19 coas consecuencias que 
disto se puideran derivar para a súa persoa en 
termos de saúde ou problemas que, incluso, 
puidesen ocasionarlle a morte. 
7.- Que acepta que a Federación e organización 
adopten as medidas que se indican no protocolo 
e guía que publicados en aras a establecer un 
razoable escenario de seguridade na 
competición. En tal sentido, faise constar que a 
Federación, no curso da competición, poderá 
adoptar as medidas e decisións que sexan 
precisas en relación co establecemento ou 
aplicación das medidas e decisións que sexan 
precisas en relación co establecemento ou 
aplicación das medidas que se conteñen no seu 
protocolo e guía publicada ou cales queira outras 

que tivesen por finalidade dotar á proba dun 
entorno seguro en termos de evitar o contaxio 
por COVID 19 
8.-Que en caso de resultar contaxiado por COVID-
19, o/a participante exonera á Federación e 
organización de calquera responsabilidade en 
relación cos posibles danos ou prexuízos que 
puidesen derivarse para a súa persoa. 
9.- Que o/a participante acepta que cando se 
chegase a adoptar medidas e decisións por parte 
da Federación co obxectivo de preservar a saúde 
das persoas no curso da competición non se 
poderán considerar incumpridas as obrigas 
esenciais do organizador, polo que non se poderá 
esixir o pagamento de cantidades, 
indemnizacións, ou devolución de prezos ou 
importes en concepto de inscrición ou dereitos 
de participación ou custes nos que tivese 
incorrido o/a deportista e /ou o seu club. 
10.- Que o/a participante acepta que si se 
amosase pola súa parte unha conduta ou 
comportamento de inobservancia ou 
incumprimento das ordes e instrucións do 
persoal de organización en relación coas medidas 
de seguridade para evitar contaxios por COVID-



 

 

19, poderá ser excluído/a ou descualificado/a do 
evento por decisión de quen actúe como 
autoridade deportiva (xuíz/a-arbitro/a ou 
delegado/a Técnico/a) 
11.- Que o/a participante acepta que as medidas 
de carácter deportivo expostas no apartado 
anterior se entenden sen prexuízo doutras 
responsabilidades que aquel ou aquela puidese 
chegar a asumir ante as autoridades competentes 
( incluídos os órganos disciplinarios federativos) 
como consecuencia dunha conduta ou 
comportamento de inobservancia ou 
incumprimento das ordes e instrucións que 
sexan de aplicación, ben no ámbito deportivo-
federativo, ben noutros ámbitos diferentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) DESCARGO RESPONSABILIDADE FGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
9. ENLACES : 

 
- FEGATRI 
https://fegatri.org/wp-
content/uploads/2020/08/20200814_PROTOCO
LO-COVID-FEGATRI_definitiva_FEGATRI_SXD.pdf 
- FGA 
https://atletismo.gal/wp-

content/uploads/2020/07/Protocolo-FGA-

21072020-WEBATL.GAL_.pdf 

- OMS 
- https://www.who.int/emergencies/diseas
es/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-
publications, 
-  
- MINISTERIO DE SANIDAD 

 
- https://www.mscbs.gob.es/profesionales/
saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/home.htm, 

 
 
- Piscina Municipal Ramallosa (beone) 

 
https://beone.es/centers/beone-teo 
 
http://beone.es/espazoseguro/ 
 
- Concello de Vedra 

 
https://www.concellodevedra.es/ 
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- 10 PICTOGRAMAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 
https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Documents/353/Especificacion_UNE_0065_
mascarillas_higienicas_reutilizables.pdf 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Documents/353/Especificacion_UNE_0065_mascarillas_higienicas_reutilizables.pdf
https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Documents/353/Especificacion_UNE_0065_mascarillas_higienicas_reutilizables.pdf


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


