Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA)

Pla de reincorporació dels usuaris del Servei d’esports UB i condicions d’ús
Les instal·lacions esportives estan regulades de forma diferenciada a altres espais de la UB ja que tenen una
normativa específica que fa necessari fer-la pública per als usuaris i per regular l’activitat en la fase 2 i 3 del
Ministerio de Sanidad. A banda de fer complir les mesures establertes pel Ministerio de Sanidad i reflectides
al Pla de Contingència de la Universitat, també seran d’aplicació les mesures preventives indicades en aquest
pla.
1. Normes generals, condicions d’ús i comunicació
a. Com a criteri general, en tot allò no establert s’aplicaran les normes establertes per l’Autoritat
Sanitaria i el Pla de contingència de la UB
b. Etapes de reincorporació
i. Etapa A: de l 15 al 21 de juny
ii. Etapa B: del 22 al 31 de juny
iii. Etapa C: de l’1 al 31 de Juliol
c. Accés
i. Aforament: l’aforament serà del 30% de l’aforament màxim en etapa A i B i del 50% en etapa
C, llevat de la piscina que sempre serà el 30%, mentre no es modifiquin els percentatges per
part de l’autoritat corresponent. El percentatge de reducció s’aplicarà als següents
aforaments màxims permesos: Espai de piscina (120 usuaris amb un socorrista), Camp de
futbol de l’Estadi sense grades (45 usuaris), Pista d’Atletisme (30 usuaris), Camp de rugby
sense grades (61 usuaris), Camp de futbol de gespa artificial sense grades (47 usuaris), Camp
de bàsquet exterior sense grades (35 usuaris), Futbol Sala sense grades (24 usuaris a cada
camp), Pista poliesportiva de pavelló sense grades (48 usuaris), Pàdel i tenis (4 usuaris per
pisat), Frontó (10 usuaris)
ii. S’establirà un sistema de torns amb cita prèvia per tal de garantir el

compliment de l’aforament i el dret d’ús de la instal·lació per part de l’abonat.
iii. Forma: Sempre serà per cita prèvia en aquelles instal·lacions que l’autoritat sanitària fixi una
limitació d’aforament. El període màxim de reserva de cada instal·lació serà el següent:
Piscina:2 hores màxim
Pista de tennis: 1 hora màxim
Pista de pàdel:1 hora màxim
Sala de fitness: 2 hores màxim
Frontó: 1 hores màxim
Espais esportius exteriors: 2 hores màxim

Els horaris s’hauran de respectar per tal de no perjudicar la resta d’abonats. Un cop acabada
la sessió, l’abonat haurà d’abandonar les instal·lacions del Servei d’Esports.
d. Serveis esportius oferts
i. En etapa A: espais exteriors i serveis sanitaris de l’edifici social
ii. En etapa B: espais exteriors, pistes de pàdel, tennis, pistes de futbol (no partits) i serveis
sanitaris de l’edifici social
iii. En Etapa C: espais exteriors, pistes de pàdel, tennis, pistes de futbol (no partits) , piscina,
sala de fitness, vestidors i serveis sanitaris de l’edifici social
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e. Serveis exclosos
i. Tots els no establerts a cada etapa
ii. Gandules de la platja de la piscina i el solàrium.
iii. Assecadors de cabells, així com els endolls dels vestidors.
iv. S’inutilitzen part de les dutxes per tal de mantenir la distància mínima de 2 m.
v. S’inutilitzen part dels urinaris, per mantenir la distància mínima de 2m.
vi. S’inutilitza el control d’accés pel mètode d’identificació per empremta digital.
vii. El parc infantil.
viii. Lloguer de cap tipus de material.
ix. Taquilles tant a les zones comunes com passadissos, per tal d’evitar l’acumulació
d’usuaris.
f. Serveis sanitaris
i. Lavabos: estaran oberts a l’edifici social
ii. Vestuaris i dutxes: Només romandran oberts en fase C per a activitats esportives a l’aire
lliure i activitats en instal·lacions cobertes
iii. Fonts d’aigua: romandran tancades
g. Atenció a l’usuari
L’atenció a l’usuari es farà sempre per via telemàtica esports@ub.edu
h. Publicació normes
Les normes estaran a disposició de tothom a la web.
i. Infografia i cartells informatius
Abans de l’obertura del centre es penjarà tots els cartells informatius
2. Mesures generals d’aplicació
a. Accés al servei
i. Cita prèvia. Serà la forma habitual d’accés.
ii. Control entrada: no pot entrar ningú a les instal·lacions sense cita prèvia.
iii. En el moment d’accedir per primera vegada a les instal·lacions del Servei d’Esports, l’abonat o
usuari haurà de signar una declaració responsable indicant que ha estat informat de les
mesures de seguretat i de les seves obligacions i que accepta que no accedirà al servei si
presenta simptomatologia compatible amb la Covid-19, és positiu sense alta mèdica o ha tingut
un contacte estret amb un malalt de COVID-19 en els darrers 14 dies.
iv. No es permetrà l’accés ni la permanència al servei sense mascareta. Durant la realització de
l’activitat física no és obligatori l’ús de la mascareta.
v. Aquestes restriccions d’accés s’aniran adaptant seguint les indicacions de l’autoritat sanitària..
vi. En cap cas es podrà accedir al servei:
i.
Personal amb simptomatologia compatible amb Covid-19
ii.
Persones amb covid-19 diagnosticada que no tinguin l’alta mèdica
iii.
Persones que hagin estat en contacte estret els darrers 14 dies amb una persona
diagnosticada amb Covid-19
b. Neteja i desinfecció:
i. Com a norma general s’aplicaran els procediments generals establerts en el Pla de
Contingència de l’OSSMA i el de Manteniment a més dels específics exigits per la normativa
ii. Es durà a terme desprès de cada torn en les zones comuns, en funció del seu ús. També es
netejarà desprès de cada torn el material compartit i com a mínim 3 cops al dia.
iii. En la zona de piscina: es netejaran diàriament les zones de contacte de les corxeres, material
auxiliar, reixeta perimetral.
iv. Ventilació: les zones cobertes romandran amb les portes obertes per ventilació natural
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c. Lavabos
S’inutilitzarà una part dels urinaris, per complir el 30% d’ocupació màxima i mantenir la distància
mínima de 2m.
d. Vestidors
En etapa Ai B no estaran oberts per a activitats esportives a l’aire lliure. En etapes C, romandran
oberts. No es podran utilitzar mes que el 30% de la capacitat i sempre respectant la distància
interpersonal de 2m

3. Mesures d’higiene
a. Generals
i. Seguir les normes establertes per l’Autoritat Sanitaria i el Pla de contingència de l’OSSMA
ii. En les zones de recepció, complir les normes de seguretat i higiene establertes per a les zones
l’atenció al públic en el <pla de contingència de l’OSSMA
iii. Zones administratives
Es disposaran separadors de metacrilat a les següents zones:
1. Recepció de l’Edifici de Piscina.
2. Taulell de recepció de la sala de màquines i fitness del gimnàs
3. Taules d’oficina contigües.
iv. Disponibilitat d’estacions de desinfecció (solucions hidroalcohòliques), i paperera a l’entrada
dels edificis esportius i a la sala de fitness.
b. Individuals
i. Dur la mascareta de forma obligatòria. Durant la realització de l’activitat física no cal portar la
mascareta.
ii. Rentat de mans amb aigua i sabó o solucions hidroalcohòliques
iii. Respectar la distància interpersonal de 2m
iv. Tant a la sala de fitness com a les activitats dirigides, l’usuari té l’obligació de la neteja i
desinfecció del material i màquines utilitzades, amb el material de desinfecció que es facilita a
les estacions de desinfecció.
v. En la piscina, ús màxim d’una persona per carrer al vas de la piscina.
4. Normes de Salut
a. Per al personal de la UB inclòs en els grups vulnerables establerts pel Ministerio de Sanidad
Tot el personal de la UB que formi part d’un grup vulnerable definit pel Ministeri, ha de tenir el
corresponent informe mèdic abans de la incorporació presencial al treball.
b. Possible presència de casos compatibles amb la Covid 19
En el cas que alguna persona de la UB o usuària del servei manifesti simptomatologia compatible
amb la Covid-19, ha d’avisar immediatament al personal de la instal·lació i s’ha d’aïllar i romandre
en un espai amb la mascareta posada, per evitar possibles contagis. El personal de la instal·lació es
posarà en contacte amb el servei mèdic o amb el 061 i seguirà les instruccions que se li indiquin.

