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PROTOCOL DE PREVENCIÓ, HIGIENE I SEGURETAT PER LES PERSONES USUÀRIES DE LES IEMS I 
ACTIVITATS DE L’IMELLO DERIVAT DE LA COVID-19 
 
És imprescindible per la pràctica de qualsevol l’activitat organitzada per l’IMELLO omplir la 
declaració de responsabilitat, que és una adaptació del proposat per la SGEAF. Un cop 
complimentat, es lliurarà al responsable d’instal·lacions de l’IMELLO. Aquestes declaracions 
responsables generaran una base de dades que s’utilitzarà per fer el control d’accessos, 
impedint l’entrada a qualsevol persona que no l’hagués lliurat. 
 
Sobre els abonats 
 

1. Tothom ha de mesurar-se la temperatura corporal abans de la pràctica esportiva. En cas 
de ser superior al 37,4ºC no se’ls permetrà assistir a la classe.  
 

2. És obligatori l’ús de mascareta fins al moment de començar l’activitat.  
 
3. Cada usuari formarà part d'un grup estable i permanent amb un horari fix i no podrà 

participar en cap activitat d'un altre grup ni en un altre horari. La traçabilitat quedarà 
registrada en la full d’assistència.  

 
4. L’aigua és d’ús individual.  

 
5. Sempre que sigui possible es mantindrà la distància de seguretat (1,5m) entre els 

usuaris. 
 

6. És responsabilitat de l’usuari rentar-se les mans amb el gel que hi ha a les entrades de 
les instal·lacions 

 
7. És obligatori el canvi de calçat abans d’entrar a la sala on es porta a terme l’activitat.   

 
8. No es podrà fer ús dels vestidors. 

 
9. En cas d’utilitzar material per la realització dels exercicis, cadascú l’haurà de netejar al 

final de la sessió. L’IMELLO facilitarà els productes de desinfecció. És recomana portar 
material d’ús personal com tovallola o l’estoreta sempre que sigui possible.   
 

10. A la sala d’activitats només hi podran accedir el monitor/a i els abonats que estiguin a 
la llista d’inscrits.  
 

En cas d’un possible cas COVID-19 s’haurà d’avisar immediatament enviant un mail a 

esports@olot.cat 
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