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MESURES DE PREVENCIÓ EN ELS ESDEVENIMENTS DEL CLÀSSIC MOTOR CLUB 

DEL BAGES PER EVITAR CONTAGIS EN LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 

 

1. S’actualitzarà el protocol segons les normes que el Govern de la Generalitat dicti en cada 
moment. 
 

2. Les inscripcions als esdeveniments cal fer-les de forma OBLIGATÒRIA prèviament. El 
Clàssic Motor Club del Bages controlarà les inscripcions així com el compliment de la llei 
de protecció de dades personals. Cada organitzador ha de mantenir un registre complet 
dels assistents a les activitats i trobades i les seves dades de contacte. 
 

3. Serà OBLIGATORI l’ús de mascareta, encara que es puguin garantir les distàncies de 
seguretat de 1,5 metres, sempre que no sigui entre persones que formen una unitat 
familiar o que no mantinguin una relació i un contacte propers de manera molt habitual. 
Dintre els vehicles no serà obligatòria. Els menors de 6 anys en endavant també hauran 
de fer ús de les mascaretes en les mateixes condicions que els adults. 

Aquesta obligació no serà exigible a persones amb algun tipus de malaltia o dificultat 
respiratòria, o que per la seva situació personal no tinguin autonomia per a treure’s la 
mascareta o bé presentin alteracions de conducta que en facin inviable la seva utilització, 

 
4. Es prendrà la temperatura a tots els participants i organització. Si en la presa de 

temperatura el participant té 37.5 graus o més, NO podrà prendre part en 
l’esdeveniment tot i estar inscrit. Es portarà un registre intern de la temperatura de tots 
els participants i de l’organització d’acord amb les normes de compliment de la Llei LOPD. 
 

5. Tampoc NO podrà participar en el cas que: 
• Estigui en un període de quarantena 
• Estigui diagnosticat positiu en COVID-19 
• Hagi tingut una temperatura corporal superior a 37.5 graus en els últims 5 dies 
• Hagi tingut altres símptomes en els últims 5 dies com: disminució del sabor o de les 

olors, tos seca, dificultat per respirar, esgotament sever, mal de cap, diarrea 
• Hagi estat en contacte directe amb persones positives en COVID-19 en els 14 dies 

anteriors a l’esdeveniment, o amb els seus familiars encara que siguin asimptomàtics. 
 

6. Es disposarà de dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’abast de tots els participants i en 
diversos punts i es desinfectaran els espais i materials que siguin d’ús comú. 

 
7. No es lliurarà cap documentació en paper que no sigui estrictament necessari. La 

documentació, així com els permisos dels ajuntaments i del SCT seran enviats per mitjans 
telemàtics a tots els participants. Tampoc no es faran lliurament de premis ni records si 
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abans no han estat desinfectats de forma unitària. Els trofeus seran enviats als domicilis 
dels participants si és el cas. 
 

8. Des de l’organització es posaran barreres o senyalitzacions que restringeixin l’acumulació 
de persones en una determinada zona com parcs tancats, reagrupaments etc. 
 

9. Es limitarà el nombre d’inscrits de les sortides segons les condicions d’aforament vigents 
en cada moment i adaptades convenientment en cada activitat i se seguiran en cada 
moment les normes que s’estableixin en els espais privats o públics que es puguin 
utilitzar. 
 

10. Els esdeveniments es realitzaran sense visites a espais tancats sempre que sigui possible 
i es prioritzaran els espais a l’aire lliure per a realitzar activitats. 
 

11. Es minimitzaran els serveis compartits o càterings d’aliments. 
 

12. L’organització designarà un coordinador del protocol COVID-19 per a cada esdeveniment 
que tindrà l’única responsabilitat de vetllar pel compliment dels presents requisits i els 
del govern si es dona aquest últim cas. 

 
13. S’enviarà aquest protocol a tots els participants de les activitats pel seu coneixement i 

acceptació del mateix prèviament a la celebració de la mateixa. 
 

 


