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INFORMACIÓ SOBRE ACTUACIONS RELATIVES AL COVID-19 A ESDEVENIMENTS 
ESPORTIUS DE LES ILLES BALEARS 

RECOMANACIONS MINISTERI DE SANITAT 

Recomanació de mesures extraordinàries per els esdeveniments als que hi participin equips de les 
zones establertes com a risc de transmissió del COVID-19: 

1. Que els esdeveniments en categoria de competició professional als que s’hi esperi gran presencia 
d’aficionats, es disputin sense públic, a porta tancada. 

2.Que les competicions, ja siguin o no de categoria professional, que estiguin implicades en processos 
de classificació o ranking internacionals i que tenguin un impacte molt reduït en el nombre d’aficionats 
que hi assisteixin o en el nombre de participants, es puguin dur a terme sense restriccions; sempre que 
als participants de les zones de risc se’ls pugui identificar personalment per a garantitzar un seguiment 
adequat en cas de necessitat, i s’estableixin els mecanismes per a que els esportistes, aficionats i 
acompanyants redueixin el risc de contagi amb la resta del públic i rebin tota la informació sobre la 
prevenció i sobre les pautes d’actuació a seguir en relació al COVID-19. 

3. Que les competicions no professionals sense implicació classificatòria, s’ajornin o es suspenguin. 

Es recomana consultar la página oficial del Ministeri amb tota la informació permanentment 

actualitzada a: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov - 

China/home.htm 

INFORMACIÓ 

La informació actualitzada d’aquestes àrees es pot consular a la pàgina web del M inisteri de Sanitat: 

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

PREVENCIÓ 

✔ Al tossir o esternudar, cobrir-se la boca i el nas amb el colze flexionat o amb un mocador de 
paper. 

✔ Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca.  
✔ Rentar-se les mans freqüentment. 
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✔ Disposar de dispensadors de solució hidroalcohòlica (amb un percentatge d’alcohol superior al 
70 per cent) a les àrees públiques de l’esdeveniment i on existeixi una acumulació important de 
persones.  

✔ Proveir als treballadors dels elements protectors necessaris i recomanar el seu ús (per exemple, 
guants per a dur a terme la neteja de superfícies). 

✔ En cas de patir una infecció respiratòria, evitar el contacte proper amb altres persones.  

ACTUACIÓ 

Si un participant procedent de les zones de risc presenta símptomes respiratòries (tos, febre o sensació 
de falta d’aire): 

✔ Informar ràpidament de l’inici dels símptomes. 
✔ L’establiment o organització ha de cridar al 061 o al 112 (si la persona es estrangera) i sol·licitar 

al participant que romangui a la seva habitació i evitar el contacte proper amb altres persones, 
i mantengui una distància de seguretat d’entre un i dos metres. Els serveis sanitaris valoraran 
el seu estat de salut i l’antecedent de viatge així com el possible contacte amb casos de 
coronavirus.  

✔ No acudir directament a cap servei d’urgències. 

MÉS INFORMACIÓ 

Es pot consular la informació en la pàgina del Ministeri de Sanitat relacionada amb preguntes i respostes 
sobre el SARS-CoV-2 i el COVID-19: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov - China/documentos/ 
20200224.Preguntas_respuestas_COVID-19.pdf 
 

FULL INFORMATIU PER ALS PARTICIPANTS 

Per a la seva seguretat, vos pregam que observi les mesures preventives següents:  

✔ Al tossir o esternudar, cobrir-se la boca i el nas amb el colze flexionat o amb un mocador de 
paper. 

✔ Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca.  
✔ Rentar-se les mans freqüentment. 
✔ En cas de patir una infecció respiratòria, evitar el contacte proper amb altres persones. 



 
 

3 

Si ha estat als darrers 14 dies a zones d’alt risc de contagi de virus (llista actualitzada a la web del 
Ministeri de Sanitat) i té símptomes d’afecció respiratòria, tos, febre o sensació de falta d’aire, ha 
d’informar ràpidament de l’inici dels símptomes al personal de l’establiment o de l’organització, els quals 
es posaran en contacte amb els serveis d’emergència. 

Per evitar un possible contagi en el seu entorn, es recomana: 
  

✔ romandre a la seva habitació i evitar el contacte proper amb altres persones, i mantengui una 
distància de seguretat d’entre un i dos metres 

✔ No acudir directament a cap servei d’urgències. 
 
 
Normes per l’organització de l’esdeveniment esportiu  
 
- Donar full informatiu a tots els participants i comprovar que tothom té aquest full. 
- Identificar persones de risc d’infecció per COVID-19, donar un número de telèfon per contactar amb  
 
l’organització, indicar-li que si té símptomes d’afecció respiratòria: tos, febre o sensació de falta d’aire, 
ha de  romandre a la seva habitació i l’organització es posarà en contacte al 061. 
 
Es responsabilitat dels organitzadors de l’esdeveniment, identificar persones de risc d’infecció per 
COVID-19 per preservar la salut de tota la comunitat. 
 
Si el personal de l’establiment identifica persones de risc d’infecció ha de cridar al 061 o al 112 (si la 
persona es estrangera) i també a el  telèfon de l’organització. 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-%20China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-%20China/home.htm

