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 ¿QUÉ DEBO FACER ANTES DE ACUDIR ÁS 

INSTALACIÓNS DEPORTIVAS? 

 Con carácter previo á asistencia á instalación deportiva 

realizarase a autoenquisa clínico-epidemiolóxica descrita 

no Anexo I.(febre, tos, dificultade respiratoria..), 

 Desinfectarase o material de uso propio a utilizar na 

mesma, incluíndo a roupa deportiva que deberá ser lavada a 

temperatura mínima de 60 graos e o calzado a utilizar se é 

diferente do utilizado no exterior. 

 Os usuarios en actividades deportivas deben aceptar o 

documento de consentimento informado ANEXO IV ou 

ANEXO V. 

¿EN QUÉ SUPOSTOS NON DEBO ACUDIR ÁS 

INSTALACIÓNS DEPORTIVAS? 

 Se resulto ser positivo en COVID-19 

 Se presento síntomas compatibles co COVID-19. 

 Se son contacto estreito con un positivo en COVID- 19 

 Se algunha persoa do meu núcleo familiar ou convivinte é 

sospeitosa de padecer a COVID-19, non podo acudir ós centros 

deportivos ata que secoñeza o resultado da proba e sexa 

negativo.  

 

SE SON PARTE DE UN COLECTIVO VULNERABLE, 

¿PODO ACUDIR ÁS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS? 
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 Sí, se informado e consulatado o meu médico decide que a miña 

condición clínica está controladas e non existe contraindicación ca 

actividade a practicar.  

 

 ¿CÓMO DEBO ACTUAR NAS INSTALACIÓNS 

DEPORTIVAS E QUÉ ACTIVIDADE PODO REALIZAR? 

 Debo utilizar máscara en todo momento e lugar., incluída a 

práctica deportiva, ca única excepción da actividade física 

dentro do vaso das piscinas e do tempo de ducha que será 

o mínimo posible, en ambos casos a condición de manter a 

distancia de seguridade de 1,5m. 

 Tanto nos accesos e saídas como durante a estancia nas 

instalacións incluíndo a propia práctica deportiva procurarase 

manter a distancia interpersoal de seguridade e evitarase o 

acúmulo de persoas. 

 Antes de entrar na instalación e/ou nos diferentes espazos a 

utilizar, deberase realizar a hixiene de mans cos hidroxeles 

dispoñibles e tamén o calzado utilizando as alfombriñas dispostas 

nos accesos. 

 Respectaranse as portas de acceso e direccións de circulación 

sinaladas. 

 Podo realizar actividade físico-deportiva sen contacto físico, e 

con utilización de mascarilla a excepción da realizada no 

vaso da piscina ca condición de manter a distancia 

interpersoal de seguridade de 1,5m. 

 A utilización dos vestiarios e duchas e aseos estará limitada 

para certos servizos ou instalacións ou en determinados 

horarios, e sempre ás zonas indicadas ó efecto. 
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 As bolsas, mochilas ou efectos personais so se podran 

deixar nos espazos habilitados para ese fin. 

 Cada espazo e actividade deportiva teñen o seu propio 

protocolo que podo consultar en 

http://carballo.gal/deporte/portada.php?idioma=gl#ancla 

 

¿QUÉ FAGO SE APARECEN SÍNTOMAS DURANTE A 

ESTANCIA NAS INSTALACIÓNS? 

 Comunicalo ó persoal da instalación, que telefoneará á miña familia se son 

menor ou dependente e me levará ós espazos de aillamento dispostos 

separados de uso individual. 

 O afectado debe chamar ó 061 seguindo as indicacións do Sergas 

https://www.sergas.es/Saude-publica/Novo-coronavirus-2019-

CoV?idioma=es  

 En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade 

respiratoria o propio persoal da instalación telefoneará ao 061. 

¿CANDO E CÓMO DEBO COMUNICAR Á INSTALACIÓN 

DEPORTIVA INCIDENCIAS RELACIONADAS CA 

COVID-19? 

Se son diagnósticado caso positivo de Covid-19 propio ou o é 

calquera convivinte e esto implica aillamento. 

Se nos 14 días seguintes dende a última asistencia á instalación, son 

diagnosticado caso positivo de COVID-19. 

A comunicación realizarase por algún dos seguintes medios: 

carballodeporte@carballo.gal                                          616971345  
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ANEXO I.  AUTOAVALIACIÓN SÍNTOMAS COVID-19 
 

Presentou nas últimas 2 semanas? SI NON 

 
 
Síntomas respiratorios 

Febre maior de 37,5ºC   

 

Tose seca   

 

Dificultade respiratoria   

 
 
 

 
Outros síntomas 

Fatiga severa (cansazo)   

 

Dor muscular   

 

Falta de olfacto   

 

Falta de gusto   

 

Diarrea   

 

Ten actualmente algún dos síntomas? Sinalar cales e cando comezaron. 
 

 SI NON 

 
Tivo CONTACTO 
 
nas últimas 2 
semanas? 

cunha persoa COVID-19 + confirmado?   

 

cunha persoa en illamento por sospeita de 
infección pola COVID- 19? 

  

 

 
 
CONVIVIU nas últimas 2 
semanas? 

cunha persoa COVID-19 + confirmado?   

 

cunha persoa en illamento por sospeita de 
infección pola COVID- 19? 
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ANEXO IV. ACEPTACIÓN DE CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN, OBRIGA DE 
INFORMACIÓN E CONSENTIMENTO INFORMADO, PARA PARTICIPAR NAS 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS ORGANIZADAS POLO CONCELLO DE 
CARBALLO. 
 
D/Dª                                                                                                                   
con DNI/                                actuando Como proxenitor/titor-a de 
 D/Dª                                                                                                                 con 
DNI/NIE  
DECLARO RESPONSABLEMENTE 
 
1º.- Noso/a fillo/a non tivo síntomas compatibles coa enfermidade COVID-19 durante os 
últimos 14 días, nin tampouco estivo en contacto estreito cun caso probable ou 
confirmado de COVID-19. 
2º.- Noso/a fillo/a (seleccionar unha opción): 
 Non pertence a ningún dos grupos de risco que son máis vulnerables por contaxios 
fronte ao COVID-19. 
 Pertence a grupos de risco vulnerables por contaxios fronte ao COVID-19, pero 
informado e consultado ó médico, a súa condición clínica está controlada e permítelle 
tomar parte na actividade non existindo contraindicación. 
 
3º.- Noso/a fillo/a (seleccionar unha opción): 
 Non convive con persoas con especial vulnerabilidade ao COVID-19. 
 Convive con persoas con especial vulnerabilidade ao COVID-19 pero contamos coa 
autorización dos convivientes para a participación nas actividades. 
4º.- Son coñecedor/a das condicións de participación nas actividades deportivas 
organizadas polo Concello de Carballo e o protocolo adoptado. 
5º.- Adquirimos o compromiso de cumprir as normas establecidas para participar nas 
actividades, especialmente a obriga de test-autodiagnóstico antes de acudir ás mesmas, 
non acudir ante síntomas compatibles ca Covid-19, non asistir se convivimos con persoas 
diagnosticadas de Covid-19, así como de comunicar un eventual diagnóstico de Covid-19 
propio ou dos convivintes que implique aillamento. 
6º.- Comprometémonos a informar ó Concello de Carballo nos 14 días seguintes dende a 
última asistencia á actividade, en caso de diagnosticarse caso positivo de COVID-19. 
 
CONSENTIMENTO INFORMADO 
Sendo coñecedor/a de o declarado anteriormente, das normas e requisitos de 
participación nas actividades deportivas organizadas polo Concello de Carballo, e en 
especial, dos riscos 
inherentes derivados da práctica deportiva e do risco de contaxio por SARS-CoV2, 
EXPRESO A MIÑA CONFORMIDADE DE XEITO INEQUÍVOCO PARA QUE O MEU FILLO/A 
POIDA PARTICIPAR NAS MESMAS. 
En Carballo, a ______ de ___________________ de 2020. 
 
 
D./Dna. _________________________________________ 
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ANEXO V. ACEPTACIÓN DE CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN, OBRIGA DE 
INFORMACIÓN E CONSENTIMENTO INFORMADO, PARA PARTICIPAR NAS 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS ORGANIZADAS POLO CONCELLO DE 
CARBALLO. 
 
D/Dª                                                                                                                   
con DNI                                 actuando en nome propio 
DECLARO RESPONSABLEMENTE 
 
1º.- Non tiven síntomas compatibles coa enfermidade COVID-19 durante os últimos 14 
días, nin tampouco estivo en contacto estreito cun caso probable ou confirmado de 
COVID-19. 
2º.- (seleccionar unha opción): 
 Non pertenzo a ningún dos grupos de risco que son máis vulnerables por contaxios 
fronte ao COVID-19. 
 Pertenzo a grupos de risco vulnerables por contaxios fronte ao COVID-19, pero 
informado e consultado ó médico, a miña condición clínica está controlada e permíteme 
tomar parte na actividade non existindo contraindicación. 
 
3º.- (seleccionar unha opción): 
 Non convivo con persoas con especial vulnerabilidade ao COVID-19. 
 Convivo con persoas con especial vulnerabilidade ao COVID-19 pero contamos coa 
autorización dos convivintes para a participación nos Campus. 
4º.- Son coñecedor/a das condicións de participación nas actividades deportivas 
organizadas polo Concello de Carballo e o protocolo adoptado. 
5º.- Adquiro o compromiso de cumprir as normas establecidas para participar nas 
actividades, especialmente a obriga de test-autodiagnóstivo antes de acudir ás mesmas, 
non acudir ante síntomas compatibles ca Covid-19, non asistir se convivimos con persoas 
diagnosticadas de Covid-19, así como de comunicar un eventual diagnóstico de Covid-19 
propio ou dos convivintes que implique aillamento. 
6º.- Comprométome a informar ó Concello de Carballo nos 14 días seguintes dende a 
última asistencia á actividade, en caso de diagnosticárseme caso positivo de COVID-19. 
 
CONSENTIMENTO INFORMADO 
Sendo coñecedor/a de o declarado anteriormente, das normas e requisitos de 
participación nas actividades deportivas organizadas polo Concello de Carballo, e en 
especial, dos riscos 
inherentes derivados da práctica deportiva e do risco de contaxio por SARS-CoV2, 
EXPRESO A MIÑA CONFORMIDADE DE XEITO INEQUÍVOCO PARA A PARTICIPAR NAS 
MESMAS. 
 
 
 
 
En Carballo, a ______ de ___________________ de 2020. 
 
 
D./Dna. _________________________________________ 
 


