CIRCULAR 05/2021-22

Assumptes
1. Protocol Covid temporada 2021-22
2. Braçalets identificatius tècnics

1. PROTOCOL COVID TEMPORADA 2021-22.
Després d’haver consultat als serveis jurídics d’ UFEC sobre el protocol Covid per aquesta
temporada, informem que el Protocol Covid publicat la temporada passada queda obsolet.
Les noves mesures adoptades per la nova temporada són:
-

Obligatorietat de fer la declaració responsable i enviar-la per cada competició. Els
models tant per majors d’edat i menors els trobareu a l’apartat Seguretat Covid a:
http://www.fcagility.cat/federacio/documentacio/
El model de l’any passat queda obsolet, i s’haurà de fer servir aquest nou formulari que
inclou un nou apartat.

-

Reconeixements de màxim 30 participants.

-

Mascareta obligatòria als reconeixements.

-

La mascareta no serà obligatòria al recinte de la competició, sempre i quan sigui a
l’aire lliure i es mantingui la distància interpersonal de 1,5 metres o més. En cas de no
poder assegurar aquesta distància la mascareta és obligatòria.
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2. BRAÇALETS IDENTIFICATIUS TÈCNICS
Des del comitè de tècnics es va fer arribar la necessitat de que el tècnic del club anés
degudament identificat durant els reconeixements a competició. Per tant la federació ha
realitzat uns braçalets per a tal efecte.
Aquests braçalets seran distribuïts als clubs per a que els reparteixin als tècnics designats com
a tècnics del club. Aquest braçalets seran propietat del club, per tant, quan acabi la
temporada el club haurà de guardar-los per poder repartir la propera temporada. En cas de
pèrdua o deteriorament la FCAG s’encarregarà de subministrar els que siguin necessaris.
Demanem cura ja que el cost total d’aquests no és assumible cada temporada.
Els braçalets seran entregats diumenge vinent 19/09/21 a la prova que es realitza al C.A.
Cànic.
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