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Covid-19 Protokoloa
Covid-19aren pandemia dela eta, gure klubak jarduera-protokolo bat egin du, eta, bertan, klubeko kide guztiek
parte hartu dute eta emango zaie.

Hori dela eta, klubak entrenamendu-taldeak modalitatearen eta kategoriaren arabera bereizita mantentzeko
erabakia hartu du (1. eranskina), gainerako taldeen osasuna babesteko, baldin eta edozein taldetako pilotariren
bat positiboa bada 19-kobidetan edo horietako batekin harreman estua izan badu. Horrela, entrenamenduei lcubean eutsiko genieke, eragindako taldean izan ezik.

“Entrenamendu-taldeak beti berdinak izango
dira, positibo batek edo kontaktu estu batek
eragiten ez dien taldeetan entrenamenduak
jarraitu ahal izateko.”.

Entrenamendu hauek federazio lizentzia duten pilotari federatuek egingo dituzte (14 urtetik gorakoak). Hauez
gain, dagokion baimena izan bezain laster, pilota eskolan izena eman duten pilotariak ere protokolo berarekin
hasiko dira.

Talde bakoitzean pertsonak jarduteko erabakia klubeko zuzendaritza-batzordearena, kirol-arduradunarena,
arloko ordezkariarena edo protokolo honen ordezkariarena izango da, agintari egokien aholkuei jarraituz, eta,
xehetasunen bat aldatuz gero, inplikatuei jakinaraziko zaie, eta, zerbait orokorra bada, protokolo honen
mendeko pertsona guztiei.
.
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ENTRENAMENDUAK
 PILOTARIAK
1. Taldeka entrenatuko dute, gehienez 9 pilotarirekin. Dagokion arduradunak edo ordezkariak izendatuko
ditu, klubak ezarritako ordutegian.
2. Pilotariak klubeko begirale edo arduradunarekin bakarrik egongo dira kantxan:
a. Pilota eskola (14 urtetik beherakoak):
i. Egutegi ofizialean esleitutako ordu bakoitzeko talde bakarra egongo da.
ii. Frontoia hainbat frontoitan banatuko da haurren arteko kontaktua murrizteko.
iii. Taldeen arteko harremana saihestuko da.
b. Kluba 14 urtetik gorakoak-Federatuak)
i. Lau laguneko taldeetan entrenatuko dute, kadeteen eta gazteen arteko Esku-taldea izan
ezik, zazpi lagunekoa izango baita.
ii. Taldeen arteko harremana saihestuko dute.
3. Ezingo dira aldegeletara sartu. Horregatik, etxetik jantzita etorri beharko dute, eta arropa aldatzera
edo dutxatzera joango dira etxera..
4. Eskuko pilotariek takoak etxetik jarrita eraman beharko dituzte. Palan, zinta eta pegapaloa
kontrakantzaren atzealdean jarriko dituzte..
5. Entrenamendurako pilotak klubeko arduradunak emango ditu, edo etxetik ekarri ahal izango ditu.
Banaka erabili da.
6. Entrenamenduaren ondoren, pilotariek eskuak desinfektatuko dituzte komunetan, bakoitza bere aldetik.
Eskuko pilotarien kasuan, etxera joango dira takoak kentzera eta eskuak desinfektatu beharko dituzte.
7. Pilotari Bakoitzak ura edateko botila bat ekarri beharko du, eta debekatuta izango dute instalazioko
edozein txorrotako ura edatea, botilak partekatzea debekatuat baitago (are gehiago familiei pasatzen
badiezue). Ekintza honentgatik kutsatu delako.
8. Covid-19aren sintomaren bat, sukarra, eztul lehorra, etab. Erakutsiz gero, pilotaría ez da
entrenamendura joango.
9. Nahitaezkoa da maskara erabiltzea, entrenamendua egiten ari denean izan ezik. Teknikariek beti eran
beharko dute.

 INSTALAZIOA
A- SARRERAK
1. Ate nagusitik sartuko da, baina frontiaren irteera tzeko atetik egingo da, pertsonen sarrera-irteeran
kontakturik ez izateko.
2. Hidrogela emango da, bai sarreran, bai irteeran.
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B- HARMAILA
1. Klubak harmailak mugatuko ditu, esertzeko beheko harmailetako lehen bi lerroak bakarrik emanez,
gehienez ere 10 eserlekurekin.
a. Eserleku horiek erabili ondoren desinfektatuko dira.
2. Eserlekuak mugatuta egongo dira, eserleku libreen artean 1.5 metroko (bi eserleku) tartea mantenduz.

C- ALDAGELAK
1. Aldagelak ezin izango dira erabili.

D- KOMUNAK
1. Entrenatzen ari diren pilotariei sarbidea erraztuko zaie.
2. Aldi berena komunean egon daitezkeen pertsonen kopurua mugatuta egongo da, une bakoitzeko
araudiaren arabera markatuta.
3. Komun bakarra egongo da bainu bakoitzeko, eta erabili ondoren desinfektatuko da..

Azaldutako neuri horiez gain, pilotalekuaren aireztapena mantenduko da instalazioa aireztatzeko.
Eta, azkenik, klubak ez dio beste inori instalaziora sartzen uzten prebentzio-neurri gisa..
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PARTIDA OFIZIALAK (maila federatua)
 Ez da ikuslerik izango frontoian
 Honako hauek bakarrik sartuko dira: pilotariak partidak jokatzera, klubeko ordezkari bat,
jaialdiko epailea eta berako ordezkari bat.
 Maskara erabiltzea nahitaezkoa da instalazioan dauden guztientzat.

 PILOTARIAK
1. Pilotari guztiek etxeko arropaz jantzita etorri beharko dute. Eskuko pilotariek takoak etxetik jarrita
eraman beharko dituzte. Palan, zinta eta pega paloa contra kantxaren atzealdean jarriko dituzte.
2. Ez dute ez dutxarik ez aldagelarik erabiltzeko aukerarik izango; beraz, partida amaitutakoan,
etera joan beharko dute..
3. Pilotari bakoitzak ura edateko botila bat ekarri beharko du, instalazioko edozein txorrotako ura edatea
debekatuta izango dute, botilak partekatzea debekatuta baitago (are gehiago familiei pasako badiezue).
Ekintza honengatil kutsatu delako.
4. Covid-19aren sintomaren bat, sukarra, eztul lehorra, etab. Erakutsiz gero, pilotaría ez da partidan
izango.
5. Nahitaezkoa da maskara erabiltzea, Kirola egiten ari denean izan ezik.
6. Partidetarako atseden set bat prestatuko da, eta partida bakoitzaren ondoren desinfektatuko da.
Material, pilotak era erabilitako material guztia desinfektatuko da..

 INSTALAZIOA
A- SARRERAK
1. Ate nagusitik sartuko da, baina frontiaren irteera tzeko atetik egingo da, pertsonen sarrera-irteeran
kontakturik ez izateko.
2. Hidrogela emango da, bai sarreran, bai irteeran.

B- HARMAILA
1. Klubak harmailak mugatuko ditu, esertzeko beheko harmailetako lehen bi lerroak bakarrik emanez,
gehienez ere 10 eserlekurekin.
a. Harmaila erabiliko duten pertsonen zerrenda aurkeztu beharko du (instalaziora sartzeko
baimena dutenak izango dira)
2. Eserlekuak mugatuta egongo dira, eserleku libreen artean 1.5 metroko (bi eserleku) tartea mantenduz.
a. Eserleku horiek erabili ondoren desinfektatuko dira.
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C- ALDAGELAK
1. Aldagelak ezin izango dira erabili.

D- KOMUNAK
1. Entrenatzen ari diren pilotariei sarbidea erraztuko zaie.
2. Aldi berena komunean egon daitezkeen pertsonen kopurua mugatuta egongo da, une bakoitzeko
araudiaren arabera markatuta.
3. Komun bakarra egongo da bainu bakoitzeko, eta erabili ondoren desinfektatuko da.
Eta, azkenik, klubak ez dio beste inori instalaziora sartzen uzten prebentzio-neurri gisa.
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POSITIBOA edo pilotariren baten KONTAKTU ESTUA
Klubak positibotzat joko du persona horri probak egin eta diahnoztikoa positiboa denean.
Kontaktu estuaren kasuan, definizio honen arabera gidatuko da kluba:
i.

Kasu bati zaintza eman dion edozein persona: babes-neurri egokiak erabili ez dituzten osasun-langileak,
senitartekoak edo antzeko kontaktu fisikoa duten pertsonak.

ii.

Kasu baten leku berean 2 metro baino gutxiagora egon den edozein pertsona (adibidez, bizikideak,
bizitak), 15 minutuz baino gehiagoz.

Positiboei edo kutsatzeei buruzko informazio guztia protokolo honen arduradunari
edo Kirol-arduradunari helarazi beharko zaio.
Pilotariren bat egoera horietako batean badago, positiboa bada edo kontaktu estua
badu, pilotari horren taldea ez da entrenamenduetara joango, gutxienez, hurren 7
egunetan. Pilotari horrek osaun agintarien aldetik jasotzen duen diagnostikoaren
arabera, erabakia luzatu ahal izango da.
Eta, azkenik, Kirol arduraduna eta protokolo honen arduraduna egoera horretan
badago, klubak entrenamendu eta partida oficial guztiak itxiko ditu, gutxienez 7
egunez. Osasun-agintarien aldetik jasotzen duen diagnoztikoaren arabera, erabaki
hori luzatu ahal izango da.
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Danak Bat P. A. klubak Egoitz Ojinaga (NAN: 78908438-S) izendatu du protokolo
hori betetzeko arduradun, osasun-neurriak betearaz ditzan.

ZUZENDARITZA BATZORDEA

ARDURADUNA

DANAK BAT

EGOITZ OJINAGA
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