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SUNWAY	SITGES	INTERNATIONAL	CHESS	FESTIVAL	
2020	
Pla	d'actuació	per	evitar	els	contagis	per	Covid-19	
	

Objectiu:	

L'objectiu	d'aquest	protocol	és	la	prevenció	i	mitigació	dels	contagis	de	la	Covid-19	durant	el	
desenvolupament	de	les	competicions	d'escacs	i	altres	esdeveniments	que	tindran	lloc	durant	el	
Sunway	Sitges	International	Chess	Festival	2020.	

Aquest	document	recull	pautes	i	instruccions	per	garantir	el	desenvolupament	d’aquestes	competicions	
d’escacs	i	altres	esdeveniments	paral·lels	als	torneigs	amb	la	màxima	seguretat	possible	per	evitar	
infeccions,	i	sempre	d’acord	amb	les	mesures	de	seguretat	establertes	per	la	Generalitat	de	Catalunya	i	el	
Govern	d’Espanya.	vigent	en	el	moment	de	celebrar	aquestes	competicions	i	esdeveniments.	

Tenint	en	compte	que	el	festival	té	lloc	a	l’interior	de	l’hotel	Sunway	Playa	Golf	&	Spa,	aquest	protocol	
només	fa	referència	als	aspectes	específics	dels	torneigs	i	activitats	paral·leles	que	tenen	lloc	durant	
l’esdeveniment.	Els	aspectes	relacionats	amb	la	prevenció	del	Covid-19	que	tenen	a	veure	amb	els	espais	i	
serveis	generals	de	l’establiment	(bar	i	restaurants,	piscina,	lavabos,	ascensors,	serveis	d’esmorzars,	dinars	i	
sopars,	altres	espais	comuns,	etc.)	ja	es	detallen	al	pla	d’acció	davant	del	Covid-19	d’aquest	hotel	i,	per	tant,	
no	són	objecte	d’aquest	document	ni	es	detallen	específicament	a	les	pàgines	següents.	En	qualsevol	cas,	
cal	tenir	en	compte	que	l’hotel	compleix	totes	les	normatives	vigents	aplicables	a	la	prevenció	del	contagi	
per	part	de	Covid-19.	

Principis	generals:	

Aquest	protocol	es	basa	en	els	principis	següents:	

1)	Jerarquia	de	la	normativa:	les	mesures	previstes	en	aquest	document	seran	aplicables	sempre	que	les	
activitats	que	s’hi	contemplin	es	puguin	dur	a	terme	d’acord	amb	la	normativa	dictada	per	les	autoritats	
sanitàries	corresponents.	Per	tant,	aquest	protocol	no	autoritza,	per	si	sol,	la	realització	de	cap	activitat	el	
desenvolupament	de	la	qual	pugui	contravenir	la	normativa	esmentada.	

2)	Principi	de	prudència:	en	la	interpretació	i	aplicació	d’aquest	pla	d’acció,	tant	els	professionals	de	l’Hotel	
Sunway	Playa	Golf	&	Spa,	com	l’organització,	l’equip	arbitral,	els	participants	i	els	acompanyants	han	de	
regir-se	per	l’observació	de	el	principi	de	prudència.	Per	tant,	davant	de	dues	opcions	diferents	en	una	
mateixa	situació,	sempre	s’escollirà	la	que	garanteixi	la	millor	protecció	contra	el	possible	contagi.	

3)	Ús	preferent	de	mitjans	telemàtics:	tots	els	procediments	i	passos	que	es	puguin	fer	per	aquests	mitjans	
es	duran	a	terme	per	mitjans	telemàtics.	En	qualsevol	cas,	quan	això	no	sigui	possible,	s’ha	d’observar	el	
manteniment	de	la	distància	de	la	seguretat	social.	

4)	Responsabilitat	individual:	l’aplicació	i	el	seguiment	de	les	mesures	d’aquest	protocol	d’actuació	són	
responsabilitat	de	tots	i	cadascun	dels	participants	i	acompanyants	que	poden	intervenir	en	cadascuna	de	
les	activitats	que	es	duen	a	terme.	desenvolupar-se	en	cada	moment.	En	aquest	sentit,	atès	que	no	tenir	en	
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compte	les	mesures	higièniques	i	de	salut	recomanades	pot	suposar	un	risc	per	a	tots	els	participants	i	
acompanyants,	els	organitzadors	i	la	Direcció	del	Sunway	Playa	Golf	&	Spa	Hotel	es	reserven	el	dret	a	
sancionar	i	/	o	expulsar	el	festival	i	l’hotel	qualsevol	persona	que	pugui	incórrer	en	aquest	comportament.	

	

Consideracions	prèvies	

Declaració	responsable	

Totes	les	persones	que	assisteixin	al	Festival	Internacional	d’Escacs	Sunway	Sitges	2020	(jugadors,	
acompanyants,	àrbitres,	organitzadors,	voluntaris,	periodistes,	personal	tècnic,	entrenadors,	etc.)	hauran	
de	proporcionar	una	declaració	responsable	(amb	les	seves	dades	de	contacte)	que	no	presenten	
símptomes	compatibles	amb	el	Covid-19	els	14	dies	anteriors	a	l’inici	de	l’esdeveniment.	Si	la	malaltia	ha	
passat,	la	persona	ha	de	declarar	que	ha	superat	el	període	de	quarantena	fixat	per	les	autoritats	sanitàries	
catalanes	i	espanyoles.	Així	mateix,	el	signant	ha	de	declarar	que	no	ha	estat	en	contacte	amb	persones	
infectades	ni	ha	viatjat	a	zones	oficialment	prohibides	(si	escau)	per	les	autoritats	sanitàries	en	els	14	dies	
immediatament	anteriors	a	la	signatura	d’aquest	document.	

L’organització	mantindrà	el	registre	de	participants	així	com	les	declaracions	responsables	proporcionades	
per	cadascun	d’ells	durant	un	període	de	30	dies	naturals	a	partir	de	la	data	d’inici	del	festival.	Aquesta	
llista	estarà	disponible	per	a	les	autoritats	sanitàries	en	cas	que	sigui	requerida	com	a	conseqüència	d’una	
infecció	positiva	per	Covid-19.	

Comunicació	I	informació	

L’organització	es	compromet	a	comunicar	i	informar	d’aquest	pla	d’acció	a	qualsevol	persona	que	participi	
d’una	manera	o	altra	al	Festival	Internacional	d’Escacs	Sunway	Sitges	2020	i,	en	particular,	als	jugadors,	
àrbitres	i	a	la	direcció	de	l’Hotel	Sunway	Playa	Golf	&	Spa,	que	al	seu	torn	informarà	els	empleats	
responsables.	

Supervisió	del	pla	

El	director	de	l’Hotel	Sunway	Playa	Golf	&	Spa	serà	la	persona	designada	com	a	responsable	de	vetllar	pel	
compliment	de	les	mesures	establertes	en	aquest	pla	d’acció,	així	com	de	les	vigents	en	la	normativa	
sanitària	aplicable	en	cada	moment.	Supervisarà	l’aplicació	correcta	d’aquest	protocol	i	anotarà	qualsevol	
incident	que	pugui	sorgir.	

Equips	de	Protecció	Individual	(EPIs)	

Es	proporcionaran	màscares	i	guants	per	als	treballadors	(com	àrbitres,	personal	de	l’hotel	o	periodistes)	i	
voluntaris	(com	el	director	del	torneig	i	el	personal	de	l’organització)	que	participin	en	el	desenvolupament	
de	les	diferents	activitats.	El	material	serà	adequat	per	a	les	funcions	previstes.	
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Normes	de	muntatge	de	les	salas	de	joc	i	d’activitats	

Per	tal	de	garantir	una	distància	suficient	i	segura	entre	els	participants	del	torneig	Open	i	la	resta	
d’activitats	que	tenen	lloc	durant	el	festival,	s’estableixen	algunes	normes	per	al	muntatge	de	sales,	que	
necessàriament	estan	relacionades	amb	les	normes	de	protecció	personal:	

Sales	de	joc:	

Abans	de	començar	cada	ronda	del	torneig	Open	i	abans	d’autoritzar	l’entrada	a	qualsevol	participant,	les	
sales	de	 jocs,	els	mobles	 (cadires	 i	 taules)	 i	 el	material	necessari	per	 jugar	es	netejaran	 i	desinfectaran	a	
fons.	

a) Les	taules	han	de	tenir	una	amplada	mínima	de	75	cm	(entenent-se	l’amplada	com	l’espai	entre	
els	dos	jugadors	del	mateix	joc).	En	el	cas	de	taules	destinades	a	un	sol	tauler,	hauran	de	tenir	una	
longitud	mínima	de	75	cm.	

b) 		Les	taules	es	poden	muntar	individualment	o	unint	diverses	taules,	una	al	costat	de	l’altra	
(formant	una	fila).	En	qualsevol	cas,	s’ha	de	respectar	sempre	una	distància	de	seguretat	d’1,5	m	
entre	les	taules.	

c) Les	taules	o	línies	de	taules	es	distribuiran	en	files	dins	de	les	sales	de	jocs	de	manera	que,	entre	
una	fila	de	taules	i	la	següent,	hi	hagi	un	espai	lliure	d’almenys	1,5	m.	entre	jugadors	de	diferents	
jocs	(sempre	que	estiguin	asseguts	correctament,	cosa	que	l’equip	arbitral	assegurarà).	

d) d)	Les	taules	es	cobriran	amb	estovalles	fabricades	amb	un	material	que	permeti	desinfectar	
fàcilment	la	superfície	d’aquestes	taules	amb	gel	hidroalcohòlic	o	productes	virucides	aprovats	per	
la	normativa	sanitària	aplicable.	

e) Els	àrbitres	i	assistents	disposaran	de	taules	i	cadires	situades	a	la	zona	més	allunyada	de	les	taules	
de	joc	i,	en	tot	cas,	sempre	respectant	una	distància	mínima	de	2	m.	des	de	la	taula	de	joc	més	
propera..	

	

Sales	d’activitats:	

Igual	que	en	el	cas	de	les	sales	de	jocs,	l’espai	on	es	durà	a	terme	l’esdeveniment	i	l’equipament	que	es	
podria	utilitzar	durant	aquest	es	netejaran	i	desinfectaran	abans	de	començar	l’esdeveniment.	

a) In	those	activities	related	to	catering,	tables	for	a	maximum	of	6	people	will	be	established.	
b) Tables	shall	be	assembled	in	an	isolated	manner,	and	a	safety	distance	of	1.5	m	between	people	

(correctly	seated)	shall	always	be	respected.	
c) For	activities	where	only	chairs	are	required	(e.g.	conferences,	films,	teaching	sessions	or	award	

ceremonies),	the	safety	distance	between	chairs	will	be	1.5	m.	

	

Personal:	

El	personal	encarregat	del	muntatge	i	desmuntatge	dels	diferents	espais	ha	de	respectar	en	tot	moment	la	
normativa	laboral	aplicable,	especialment	la	relacionada	amb	la	prevenció	del	Covid-19,	de	manera	que,	
entre	altres	coses,	portarà	una	màscara,	utilitzarà	gel	hidroalcohòlic	i	mantindrà	distància	de	seguretat	al	
màxim	durant	la	realització	del	seu	treball.	

Durant	el	muntatge	i	desmuntatge	de	les	sales,	a	més	dels	requisits	tècnics	i	de	manteniment	del	propi	
personal,	només	hi	haurà	la	presència,	en	cas	que	sigui	necessari,	de	les	persones	responsables	de	
supervisar	aquestes	tasques	i	de	l'organització	del	festival.	
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Material	obligatori:	

A	més	del	material	per	al	desenvolupament	dels	jocs	o	activitats	paral·leles,	hi	haurà	un	nombre	suficient	
de	dispensadors	de	gel	o	solucions	hidroalcohòliques	a	totes	les	habitacions,	especialment	a	les	entrades	i	
sortides.	L’organització	garantirà	el	subministrament	d’aquest	gel	o	solució	hidroalcohòlica	durant	els	dies	
del	festival.	

Mesures	preventives	adoptades	

-	L’activitat	desenvolupada	(joc	de	torneig	o	activitat	paral·lela)	es	farà	amb	la	capacitat	determinada	per	
les	autoritats	sanitàries,	i	que	en	tot	el	que	permeti	mantenir	les	mesures	de	seguretat	establertes.	Com	a	
norma	general,	el	nombre	total	de	participants	en	cada	ronda	dels	torneigs	amb	la	possibilitat	d’entrar	a	
cada	partit	(atletes,	àrbitres,	ajudants,	personal	tècnic	i	de	manteniment,	personal	de	l’organització	i	
personal	sanitari)	serà	en	relació	a	la	utilitat	superfície	de	l'habitació,	amb	un	mínim	de	2,5	m2	per	persona.	
Aquesta	mesura	també	s’observarà,	amb	caràcter	general,	en	activitats	que	no	siguin	les	pròpies	matèries.	

-	La	sala	de	jocs	no	estarà	oberta	al	públic	i	només	els	jugadors,	àrbitres,	personal	tècnic	i	de	manteniment	i	
membres	de	l'organització	necessària.	En	el	cas	dels	menors,	un	tutor	o	acompanyant	per	jugador	a	la	sala,	
però	només	fins	a	l’inici	del	joc	(o	el	primer	joc	en	el	cas	dels	torneigs	blitz),	hora	en	què	ha	de	sortir	de	la	
sala	de	jocs.	Mentre	el	tutor	o	acompanyant	es	quedi	a	la	sala,	haureu	de	fer-ho	en	tot	moment	amb	el	
jugador.	

Durant	els	jocs,	els	acompanyants	dels	jugadors	s’han	d’allotjar	a	les	zones	comunes	de	l’hotel	(salons,	
restaurants,	etc.),	si	la	capacitat	d’aquests	espais	i	la	normativa	aplicable	als	establiments	hotelers	de	cada	
un	en	el	moment	que	ho	permetin,	a	la	seva	habitació	(en	cas	de	fer	una	reserva	a	l’hotel	durant	el	festival),	
o	fora	de	l’establiment	si	no	hi	ha	cap	altra	opció.	

-	Els	accessos	i	sortides	a	l’espai	on	es	desenvolupa	l’activitat	es	disposaran	amb	elements	que	ajudin	a	
evitar	la	formació	d’aglomeracions.	A	aquest	efecte,	si	cal,	s’establiran	torns	d’entrada	a	les	habitacions.	

-	Les	persones	que	presentin	símptomes	relacionats	amb	Covid-19	no	podran	accedir	a	la	sala	de	jocs	on	es	
desenvolupa	l’activitat.	En	aquest	sentit,	la	temperatura	es	prendrà	de	tots	els	participants	abans	d’entrar	a	
la	sala	de	jocs.	En	cas	que	un	jugador	no	pugui	jugar	per	aquest	motiu	i,	tret	que	es	produeixi	aquest	
incident	abans	de	l'inici	de	la	primera	ronda	del	torneig,	perdrà	tant	la	quota	d'inscripció	com	les	rondes	
que	es	jugaran.	

-	Donada	la	proximitat	permanent	i	perllongada	entre	els	participants	del	festival,	serà	obligatori	l’ús	d’una	
màscara	durant	les	partides	d’escacs,	excepte	per	a	les	persones	que	presentin	algun	tipus	de	dolència	o	
dificultat	respiratòria	que	es	pugui	agreujar	amb	l’ús	de	la	màscara	justificació).	

-	L’ús	d’una	màscara	també	serà	obligatori	per	a	tots	els	assistents	als	jocs	del	torneig,	ja	siguin	treballadors,	
voluntaris,	àrbitres,	tècnics	o	acompanyants,	amb	la	mateixa	excepció	que	per	als	jugadors.	

-	En	cas	de	portar	subministraments,	els	jugadors	hauran	de	guardar-los	en	una	bossa	que	hagin	de	portar	a	
aquest	efecte	i	només	els	podran	treure	de	la	bossa	quan	els	estiguin	consumint.	El	poden	deixar	al	costat	
del	tauler	mentre	es	fa	el	consum	i	han	de	tornar	a	posar	a	la	bossa	el	que	sobra,	embolcalls,	envasos,	etc.,	
un	cop	acabats	els	refrescos.	Els	efectes	personals	essencials	que	heu	d’emportar	(com	ara	medicaments,	
teixits	i	altres	articles	d’higiene	personal)	han	d’estar	dins	de	la	mateixa	bossa.	

-	Les	sales	de	jocs	i	aquelles	on	es	realitzin	altres	activitats	durant	el	festival	estaran	prou	ventilades	segons	
les	característiques	de	l’espai.	Abans	i	després	de	començar	els	jocs,	es	deixaran	obertes	totes	les	portes	i	
finestres	de	cada	habitació	durant	almenys	30	minuts.	A	més,	durant	els	jocs	o	activitats,	es	deixarà	una	
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part	oberta	per	garantir	la	ventilació	de	l’entorn	(tingueu	en	compte	que	pot	ser	necessari	portar	roba	
d’abric	quan	el	festival	tingui	lloc	al	desembre).	

-	Abans	de	començar	els	jocs	i	al	finalitzar-los,	els	jugadors	no	podran	donar	la	mà	ni	unir	els	colzes,	ja	que	
està	prohibit	qualsevol	contacte	físic	entre	esportistes.	Si	es	volen	saludar,	hauran	de	fer-ho	mitjançant	un	
gest	amb	el	cap,	posant	la	mà	al	pit	o	algun	gest	similar	que	no	impliqui	cap	contacte	físic.	

-	Durant	els	jocs	d'escacs,	els	jugadors	poden	aixecar-se	durant	breus	períodes	de	temps	per	estirar	les	
cames	i	caminar,	cosa	que	han	de	fer	sempre	a	la	terrassa	adjacent	a	cada	sala	de	jocs,	als	espais	previstos	
per	a	aquest	propòsit.	Els	jugadors	també	poden	situar-se	darrere	de	la	cadira	(que	ha	d’estar	fixada	a	la	
taula)	i	veure	el	seu	propi	joc;	no	obstant	això,	poden	no	parar-se	a	veure	els	jocs	d'altres	jugadors,	de	
manera	que,	si	volen	caminar,	han	d'anar	directament	i	el	més	ràpidament	possible	a	les	terrasses	
esmentades.	

-	Els	àrbitres	i	l'organització	han	d'assegurar-se	que	el	nombre	de	persones	en	circulació	en	cada	moment	
per	aquestes	terrasses	sigui	proporcional	a	la	superfície	de	les	terrasses,	amb	un	mínim	de	2,5	m2	per	
persona	(la	capacitat	màxima	permesa	en	cada	cas	serà	indicat),	i	poden	negar	l’accés	als	jugadors	si	no	hi	
ha	prou	espai,	i	han	d’esperar	el	temps	necessari	asseguts	de	nou	a	les	seves	cadires.	De	la	mateixa	manera,	
els	àrbitres	i	l'organització	poden	limitar	el	temps	que	els	jugadors	poden	caminar,	en	funció	de	l'ocupació	
de	les	terrasses,	per	permetre	l'accés	d'altres	jugadors.	En	cap	cas,	fins	i	tot	en	cas	de	condicions	
meteorològiques	adverses,	no	es	permetrà	als	jugadors	entrar	a	les	sales	de	joc.	

-	Al	final	de	les	partides,	els	jugadors	alçaran	les	mans	per	avisar	els	àrbitres	i	esperaran	que	els	àrbitres	
vinguin	a	la	taula	i	anotin	el	resultat.	Cada	jugador	signarà	només	el	seu	propi	full;	no	podrà	canviar	el	seu	
full	amb	l’adversari.	Tampoc	poden	canviar	llapis	ni	llapis	abans,	durant	o	al	final	del	joc.	

-	Els	jugadors	han	de	sortir	de	la	sala	de	jocs	immediatament	després	d’acabar	els	jocs,	evitant	estades	
innecessàries	a	la	sala	de	jocs.	El	mateix	principi	s’observarà	al	final	d’altres	activitats	del	festival.	

-	No	es	pot	treure	material	de	joc	(taulers,	peces	o	rellotges),	mobles	ni	cap	altre	element	que	no	sigui	el	
full	de	puntuació	de	la	sala	de	jocs.	

-	Per	evitar	aglomeracions,	no	hi	haurà	panells	de	visualització	amb	partits,	classificacions,	etc.	Tota	la	
informació	esportiva	del	torneig	es	publicarà	a	la	pàgina	web	oficial	del	festival,	sent	obligatori	consultar-la	
en	aquest	mitjà.	En	qualsevol	cas,	a	efectes	informatius,	la	informació	s’enviarà	diàriament	als	jugadors	per	
correu	electrònic	i	WhatsApp.	

-	Els	premis	s’atorgaran	individualment	i	tots	els	assistents	hauran	de	fer	ús	de	màscares,	com	en	qualsevol	
altre	moment.	Tot	el	material	necessari	que	forma	part	de	l'esdeveniment	(ulleres,	medalles,	regals,	etc.)	es	
desinfectarà	abans	del	lliurament.	Està	prohibit	qualsevol	contacte	físic	durant	el	lliurament,	com	ara	
donar-se	la	mà,	abraçar-se	o	besar-se.	Només	una	persona	s’encarregarà	dels	premis	materials.	Les	mans	
s’han	de	rentar	abans	de	cada	part	amb	una	solució	hidroalcohòlica.	El	trofeu	es	col·locarà	sobre	una	taula	
a	1,5	m	de	distància	de	la	resta,	i	serà	allà	on	cada	jugador	premiat	recollirà	el	seu	trofeu	quan	sigui	vencut.	

-	Els	jugadors	guanyadors	podran	treure's	les	màscares	puntualment,	a	la	zona	especialment	preparada	per	
a	aquest	propòsit	(amb	el	cartell	amb	els	logotips	del	festival,	patrocinadors	i	altres)	perquè	puguin	ser	
fotografiats	individualment	amb	el	trofeu	pels	fotògrafs	que	mantindrà	la	distància	de	seguretat	
corresponent.	Un	cop	feta	la	foto,	heu	de	tornar	a	posar	la	màscara	i	deixar	lloc	al	següent	jugador	premiat.	

-	Durant	el	desenvolupament	del	festival	hi	haurà	un	metge	o	un	coordinador	sanitari,	l’assistència	de	la	
qual	no	serà	necessària	en	general,	però	amb	qui	s’assegurarà	el	contacte	per	atendre	els	problemes	que	
puguin	sorgir	de	la	transmissibilitat	del	Covid-19	durant	el	desenvolupament	de	l'esdeveniment.	
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-	Si	una	persona	presenta	símptomes	compatibles	amb	el	Covid-19	durant	el	festival,	ha	d’informar	
immediatament	l’organització.	Hi	haurà	un	protocol	de	contingència	per	a	persones	amb	símptomes,	tal	
com	estableixen	les	autoritats	sanitàries	competents	en	tot	moment.	

	

	

Recomanacions	

-	Abans	i	després	de	les	activitats:	

Es	recomana	que	els	participants	facin	viatges	individuals	o	estiguin	acompanyats	exclusivament	de	
familiars	o	persones	que	comparteixin	allotjament.	S’ha	d’evitar	al	màxim	el	moviment	de	grup	durant	tot	
el	festival	i,	si	és	inevitable,	cada	jugador	sempre	ha	de	dur	una	màscara	protectora	durant	el	viatge.	De	la	
mateixa	manera,	sempre	que	sigui	possible,	s’ha	de	respectar	la	distància	de	seguretat	entre	les	persones	
durant	aquests	viatges.	En	particular,	heu	d’intentar	evitar	l’amuntegament	a	l’entrada	i	sortida	de	les	
diferents	habitacions.	

De	la	mateixa	manera,	es	recomana	rentar-se	les	mans	regularment	i	constantment	amb	aigua	i	sabó,	així	
com	l’ús	de	gel	hidroalcohòlic	el	més	sovint	possible,	especialment	a	l’entrada	i	sortida	de	les	sales	de	jocs	i	
de	les	que	es	realitzen	esdeveniments	paral·lels.	
	
Pel	que	fa	al	material	i	equipament	esportiu	de	cada	jugador,	es	recomana	desinfectar-lo	abans	d’utilitzar-
lo,	d’acord	amb	les	instruccions	acordades	i	publicades	per	les	autoritats	sanitàries.	Així	mateix,	es	
recomana	rentar	la	roba	diàriament	amb	aigua	calenta	a	més	de	60ºC.	

-	Durant	les	activitats:	

En	la	mesura	del	possible,	es	recomana	als	participants	mantenir	una	distància	de	seguretat	i	evitar	el	
contacte	amb	altres	participants	tret	que	comparteixin	allotjament.	

Com	es	va	esmentar	en	diverses	ocasions	al	llarg	d’aquest	protocol,	es	recomana	rentar	les	mans	
regularment	i	constantment	amb	aigua	i	sabó,	així	com	l’ús	de	gel	hidroalcohòlic	el	més	sovint	possible.	

Protocol	de	contingència	per	a	persones	que	representen	els	símptomes	

1)	En	el	cas	que	una	persona	participant	o	relacionada	amb	l'esdeveniment	presenti	símptomes	
compatibles	amb	el	Covid-19	durant	el	festival,	ha	d'informar	ràpidament	l'organització	perquè	pugui	
informar	el	metge	o	coordinador	sanitari	designat	per	a	la	competició,	es	posarà	en	contacte	amb	les	
autoritats	sanitàries	a	través	del	centre	sanitari	corresponent	o	del	número	de	telèfon	Covid-19	de	
Catalunya	(112).	

2)	Es	recollirà	informació	sobre	els	seus	contactes	estrets	i	es	redactarà	un	informe	amb	ells.	En	el	cas	dels	
jugadors,	aquest	informe	ha	de	contenir,	com	a	mínim,	els	oponents	del	jugador	interessats	a	partir	del	
fitxer	de	parelles	generat	pel	sistema	informàtic	que	els	gestiona.	L’informe	també	inclourà	les	persones	
amb	les	quals	el	jugador	ha	compartit	una	habitació,	si	escau,	del	registre	de	viatges	de	l’hotel	o	allotjament	
on	s’allotja.	

3)	L'aïllament	de	la	persona	amb	símptomes	de	Covid-19	(que	ha	de	dur	una	màscara	en	tot	moment)	es	
concertarà	amb	l'hotel	oficial,	que	disposarà	d'una	habitació	preparada	per	aïllar	persones	amb	símptomes	
mentre	es	determinin	els	passos	següents.	Aquesta	sala	hauria	de	tenir	una	ventilació	adequada.	En	cas	de	
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ser	jugador,	aquesta	persona	haurà	d'abandonar	la	competició	immediatament,	si	així	ho	determinen	les	
autoritats	sanitàries	competents.	

4)	En	el	cas	extrem	en	què	les	autoritats	sanitàries	decretin	la	suspensió	de	la	competició:	

-	S'informarà	a	tots	els	participants	d'aquesta	circumstància,	amb	recomanacions	per	tornar	a	casa	seva	i	
mantenir	un	període	de	confinament	(quarantena)	i	un	seguiment	del	seu	estat	de	salut	respectiu.	Han	de	
contactar	amb	les	autoritats	sanitàries	dels	seus	llocs	d’origen	si	apareixen	símptomes	compatibles	amb	la	
malaltia.	

-	S’establirà	un	correu	electrònic	de	contacte	amb	l’organització	del	festival	perquè	els	jugadors	que	han	
participat	a	la	competició	puguin	comunicar-se	si	presenten	símptomes	en	un	termini	de	14	dies	després	de	
la	suspensió	de	la	competició.	L’organització	informarà	les	autoritats	sanitàries	de	qualsevol	informació	
rebuda	d’aquesta	manera.	

-	Tot	l’equipament	esportiu	s’ha	de	netejar	i	marcar	a	fons	per	emmagatzemar-lo	i	romandrà	inutilitzat	
almenys	dues	setmanes.	

Notes	finals	

-	Les	distàncies	establertes	en	aquest	document,	així	com	el	nombre	de	persones	que	poden	seure	juntes	a	
les	taules	i	altres	normes	de	prevenció	contra	el	Covid-19	contingudes	en	aquest	protocol,	sempre	seran	les	
determinades	a	la	normativa	sanitària	aplicable	en	el	moment	l'esdeveniment,	si	és	diferent	del	que	està	
escrit	aquest	protocol.	

-	Aquest	protocol	es	pot	modificar	i	ampliar	d’acord	amb	les	prescripcions	de	les	autoritats	i	organismes	
competents,	així	com	en	funció	de	l’experiència	que	es	pugui	adquirir	en	el	desenvolupament	de	proves	
d’escacs	organitzades	per	altres	entitats	i	federacions.	

	

Sitges	(Barcelona),	a	1	d’octubre	de	2020	


