PROTOCOL PER A L’OBERUTRA DELS
CAMPS DE BEISBOL I SOFTBOL

NETEJA I DESINFECCIÓ
1.1 Consideracions generals
L’objectiu és mantenir un adequat nivell d’higiene en els elements i superfícies de la
instal·lació de manera que, especialment tota superfície que pugui estar en contacte amb
l’usuari, estigui neta i desinfectada.

1.2. Empresa i Espais
L’empresa COMERCIAL ELMIN es l’encarregada de la neteja i higiene dels espais.
Durant dues setmanes, abans de l’inici de l’activitat esportiva es realitzarà una neteja
exhaustiva dels següents espais:
- Oficines.
- Vestidors.
- Banys usuaris i públic.
- Consergeria.
- Baranes i poms accessos i zones comuns.
- Baranes i poms grades i banquetes.
L’empresa de neteja s’encarregarà d’enregistrar la neteja i desinfecció profunda del
centre prèvia a la reobertura en el pla de neteja adaptat a la nova situació. Aquest pla
incorpora les mesures necessàries descrites al MANUAL DE NETEJA I DESINFECCIÓ del
Protocol per a l’obertura de les Instal·lacions Esportives Municipals de la ciutat de
Barcelona (Document IBE).
1.3. Calendari abans de l’obertura
Inici: 15 de juny al 26 de juny (10 dies)
Horari: 3h diàries de 9h a 12h de dilluns a divendres.

1.4. Calendari d’obertura
Inici: 29 de juny
Horari: 3 hores diàries de 17h a 20h per a poder ser efectius amb els clients, fent-se
càrrec de la neteja inicial de 17h a 18h (1 hora) i poder fer també els 30 minuts en els

canvis de grups de 19:30h a 20h. Durant l’impàs entre les 18h i les 19:30,
s’encarregaran de les zones en les que no hi ha activitat, com son les oficines i grades.
1.5. Productes biocides: desinfectants

1.6. Formació del personal
El personal de la UTE està informat de les formacions online que ofereix tant el
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya com tots els d’agents externs que
puguin ser d’interès general. L’empresa Comercial Elmin es l’encarregada però cal que
tots els treballadors tinguin una formació per tal d’evitar qualsevol contagi.

1.7. Responsable
El director Jordi Vallès Mestres serà el responsable.

1.8. Senyalització
ACCÈS ENTRADA
Accés d’un únic sentit, amb una barrera des de la pròpia entrada fins a la jardinera,
amb senyalització segons l’annex 2 de l’Ajuntament de Barcelona (Cartells
Desconfinament Serveis i Equipaments per senyalització d'edificis i equipaments).
Previ a les escoles, es restringirà l’accés, nomes hi accedirà els esportistes, tècnics i
directius de beisbol, softbol i criquet segons prèvia petició. El personal de la instal·lació,
s’encarregarà de prendre les dades de cada persona que hi accedeix, la temperatura
corporal, proveirà de gel higienitzant i donarà tota la informació necessària. La sortida
es realitzarà per les escales tal i com s’indica a la imatge d’abaix.
Es realitzarà un registre del control d’aforament, cada hora, així com un registre nominal
d’entrades i sortides de les persones usuàries, que estarà a disposició de les autoritats
sanitàries.

ACCÉS HALL
Al hall, també hi haurà una barrera per continuar amb un únic circuit, seguint el mateix
criteri per a l’entrada:
- Sempre per la dreta.
- Passadis de primera base.
- Banqueta de primera base.

Per al a sortida, a la inversa:
- Sempre per la dreta.
- Banqueta de tercera base o accés des dels túnels de bateig.
- Passadis de tercera base.
- Escales que van a la zona del Bar i sortida.

Altres senyalitzacions
Es facilitarà el circuit amb enganxines en forma de fletxa al terra de color vermell.
També es marcarà al terra abans de baixar les escales les zones d’espera (veure
següent imatge).

1.9. Adaptació Pla de prevenció de Riscos Laborals
Veure annex 1 (empresa GESEME)

2. NETEJA ESPAIS
2.1. Accessos/recepció
• Estació de neteja i desinfecció.
• Netejar i desinfectar l’espai de recepció de manera freqüent durant l’horari
d’atenció al públic.
• Netejar i desinfectar diàriament els equips de treball (taules, cadires, ordinadors,
telèfons...) amb solució hidroalcohòlica.
• Netejar i desinfectar 3 cops al dia, com a mínim, els elements d’ús freqüent com
baranes, polsadors, panys portes...
2.2 Oficines
• Estacions de neteja i desinfecció (Oficines: UTE i Federacio Espanyola).
• Netejar i desinfectar diàriament els equips de treball (taules, cadires, ordinadors,
telèfons...) amb solució hidroalcohòlica.
• Netejar i desinfectar 3 cops al dia, com a mínim, els elements d’ús freqüent com
baranes, polsadors, panys portes.
2.3. Vestidors
• Realitzar una neteja freqüent.
• Revisar els dispensadors d’hidrogel i retirar els residus de les papereres.
• Instal·lar estacions de neteja i desinfecció als vestidors per tal que els usuaris
puguin netejar bancs i taquilles abans i després del seu ús.
2.4. Serveis i banys
• Realitzar una neteja constant i profunda.
• Retirar els residus de les papereres.
• Verificar el funcionament dels extractors.

• Verificar que en tot moment els lavabos tinguin sabó i solució. Exposar a totes les
cambres higièniques el cartell informatiu sobre el rentat de mans (Veure Annex 2
IBE).
2.5. Infermeria i espai de salut
• Extremar les precaucions higièniques i de protecció. Netejar i desinfectar després
de cada ús.
2.6. Bar a l’interior de la instal·lació esportiva
• Els establiments d'hostaleria ubicats a l’interior de les instal·lacions hauran de
seguir els protocols corresponents establerts a aquest sector.
2.7. Camps de Beisbol i Softbol
• Netejar i desinfectar 3 cops al dia els elements d’ús freqüent com baranes,
polsadors, panys portes...entre sessions. Revisar els dispensadors d’hidrogel.
Revisar els horaris de les sessions i espaiar-los per donar temps a efectuar la
neteja.
• Instal·lar estacions de neteja i desinfecció per tal que els usuaris puguin netejar el
material esportiu abans i després del seu ús.
2.8.- Grades
• Netejar i desinfectar els elements d’ús freqüent, com seients, baranes, papereres,
rètols senyalització...

3. Informatives i de prevenció COVID-19
3.1.

Infografía
Informar en lloc visible a l’entrada de les instal·lacions amb panells i infografies,
de les normes d’ús, de les recomanacions per evitar el risc de contagi i de les
mesures d’higiene bàsiques establertes per les autoritats sanitàries (Veure Annex
2 IBE).

3.2. Aforament
• Ratio amb grups de 10 per als entrenaments, amb una capacitat màxima de 40
persones, per tant 4 grups, distribuïts en els següents espais:
1) Grup 1: Camp de Beisbol Zona esquerra (Left Field)

10 persones

2) Grup 2: Camp de Beisbol Zona dreta (Right Field)

10 persones

3) Grup 3: Túnels de bateig i bullpen.

10 persones

4) Grup 4: Camp de Softbol

10 persones

3.3. Control accessos
• Establir els protocols que fixi el Departament de Salut, d'actuació davant de casos
confirmats de personal i persones usuàries o que manifestin símptomes compatibles.

• Portar un registre del control d’aforament, cada hora, als diferents espais del
centre, així com un registre nominal d’entrades i sortides de les persones usuàries
a disposició de les autoritats sanitàries.
3.4. Personal IEM
• Formarem al personal i els dotarem dels elements individuals de protecció prescrits
a l’avaluació de riscos laborals.
• Els treballadors respectaran en tot moment els protocols establerts Les normes d’ús
es comunicaran als usuaris mitjançant els canals de comunicació habituals (xarxes
socials, pàgina web, newsletter, email..., o fulls divulgatius que s’entregaran a
l’entrada de la instal·lació).
• Les reunions entre treballadors s’organitzaran mantenint el nombre d’assistents i la
distancia mínima recomanada per les autoritats sanitàries per a cada fase que
s’estableixi.
• El personal s’haurà d’emportar cada dia el seu material propi deixant lliures i
netes les taquilles i zones comuns.
• Es recomanarà l’ús d’auriculars amb micròfon d'ús individual per a cada
treballador, per a l’atenció telefònica i per a les activitats dirigides dels monitors.
4. Normes d’ús i adequació d’espais interiors
4.1. Oficines
• Instal·lar mampares protectores en cas de no poder garantir la distancia mínima
de seguretat de 2 metres entre treballadors.
4.2. Vestidors, serveis i banys
• Anul·lar o retirar els assecadors de mans i cabells.
4.3 Grades
• Senyalitzar de forma efectiva (amb elements adhesius al terra o d’altres maneres),
les distàncies socials que cal respectar; així com senyalitzar o precintar els seients
que no s’han d’utilitzar.
• Optimitzar l’ús de les graderies fent distribucions a portell en fileres successives, i
aplicant en cada moment la reducció establerta d’aforament per les autoritats
sanitàries, respectant sempre la distància de seguretat entre persones.

4.4. Infermeria
• En cas d'haver d'estar en contacte amb algun usuari per lesió, s'extremaran les
precaucions d'higiene i protecció. Davant qualsevol dubte, telefonar sempre al
112.
• Els serveis que comportin contacte amb l’usuari, o bé distàncies inferiors a 2 metres,
caldrà utilitzar els EPI corresponents.
4.5. Bar a l’interior de la instal·lació esportiva
• Es regiran per la normativa establerta pels organismes competents del sector,
sempre guardant les distàncies de seguretat mínimes exigides segons la fase.
4.6. Camps de beisbol i softbol
• Aplicarem les mesures de seguretat, l’aforament permès i mantenir les distàncies
entre persones, en funció de la fase del Pla de Transició en que ens trobem en
cada moment.
• Aplicar el punt 4.2 pel que fa als vestidors, serveis i banys.
4.7. Grades
• Senyalitzarem de forma efectiva (amb elements adhesius al terra o d’altres
maneres), les distàncies entre persones que cal respectar; així com senyalitzar o
precintar els seients que no s’han d’utilitzar (Veure Annex 2).
• Optimitzar l’ús de les graderies fent distribucions a portell en fileres successives, i
aplicant en cada moment la reducció establerta d’aforament per les autoritats
sanitàries, respectant sempre la distància de seguretat entre persones.

5. HORARIS/GRUPS ESPORTIUS

HORARI

ESPAI

GRUP/RESPONSABLE

16;00 – 17:00

Tots

Treballadors UTE

17:00 – 18:00

Tots

Empresa neteja

18:00 – 19:30

Camp Beisbol (Zona esquerra – LF)

1

18:00 – 19:30

Camp Beisbol (Zona dreta - RF)

2

18:00 – 19:30

Túnels de bateig

3

18:00 – 19:30

Camp de Softbol

4

19:30 – 20:00

Tots

20:00 – 22:00

Camp Beisbol (Zona esquerra – LF)

5

20:00 – 22:00

Camp Beisbol (Zona dreta - RF)

6

20:00 – 22:00

Túnels de bateig

7

20:00 – 22:00

Camp de Softbol

8

22:00 – 22:30

Tots

Empresa neteja

Treballadors UTE

