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INTRODUCIÓN:  

 
Tras a declaración do pasado mes de xaneiro pola OMS na que se informou do novo 
coronavirus SARS-CoV-2 como un novo tipo de coronavirus que pode afectar ás persoas, 
detectouse por primeira vez en decembro de 2019 na cidade procedente de Wuhan, provincia 
de Hubei, en China e aínda hai moitos problemas descoñecidos sobre a enfermidade que 
produce: COVID-19, asumindo que esta situación é unha emerxencia de saúde pública de 
importancia internacional, o Ministerio de Sanidade e Comunidades autónomas veñen 
seguindo constantemente a situación e evolución do Covid-19 para adoptar as medidas de 
prevención e contención necesarias. 
 
A OMS declarou a COVID-19 como pandemia mundial o 11 de marzo. Máis tarde en España, o 
14 de marzo de 2020, o Consello de Ministros aprobou o Real decreto 463/2020 polo que se 
declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria provocada por 
COVID-19. 
 
Este protocolo é un complemento das medidas na RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2020, da 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do 
Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias 
para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do 
Plan para a transición cara a unha nova normalidade. 
 
Este protocolo está suxeito a cambios que poidan derivarse das futuras recomendacións das 
autoridades sanitarias e da evolución da propia enfermidade. 
 
NORMATIVAS E GUÍAS RELACIONADAS 

. 
• Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 

sanitarios. 
• Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para 

una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del 
Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

• Protocolo vuelta a la actividad deportiva. CSD (AEPSAD_ Agencia Española de 
Protección de la Salud en el Deporte) 18 de Abril de 2020. 

• RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 
Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 
12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise 
sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a 
transición cara a unha nova normalidade. 

• Acordo de Xunta de Goberno Local do 22 de maio de 2020 do Concello de Santiago de 
Compostela. Adopción de medidas en relación coa crise sanitaria provocada por mor 
do "COVID-19" 

• Ministerio de Sanidad en: 
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/home.htm    

 
 
PRESENTACIÓN DA ENTIDADE 

 
Datas: 16, 17 e 18 de xullo de 2020 
Horarios: xoves 16 (20:30 a 23:00), venres 17 (19:30 a 23:00) e sábado 18 (17:00 a 23:00), 
Lugar de realización da actividade: Zona acotada Alameda de Santiago de Compostela 
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DESCRICIÓN DAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

 
Desde hai mais de 40 anos estanse a organizar na cidade, coincidindo coas celebracións das 
festas  da Ascensión e do Apóstolo, os torneos vinculados coa práctica da Chave que están 
especialmente arraigados na cidade e que dan continuidade e visibilidade ás actividades 
anuais. 
Un ano máis, desde o Concello de Santiago existe o interese en que se organicen 
novamente o citado Torneo que terá lugar nas seguintes datas: 
 

• XLII Torneo de Chave Festas do Apóstolo: 16, 17 e 18 de xullo 
 
Desde o punto de  vista deportivo considérase fundamental manter vivas este tipo de propostas 
que están moi vinculadas coa práctica de deportes e xogos autóctonos e populares, que 
forman parte da cultura deportiva da cidade por historia e tradición. A súa inclusión dentro do 
programa de festas e o feito de que se desenvolvan nun enclave tan representativo como é o 
Parque da Alameda, permite darlle unha visibilidade e unha repercusión que sería imposible 
acadar noutros momentos do ano. 
 
A organización destes torneos non se pode desenvolver por medios propios xa que nin se ten a 
infraestrutura necesaria nin os medios humanos e técnicos suficientes para poder garantir a 
súa celebración. 
 
Ante esta circunstancia xunto co feito de que a súa presenza a nivel local está moi vinculada á 
Asociación de Xogadores da Chave de Santiago (CIF.: G-15663610), entidade sen ánimo de 
lucro e inscrita no rexistro municipal de asociacións co nº 10, parece o máis lóxico contratar o 
seu desenvolvemento á citada asociación a cal se encargará  de dispoñer das necesidades 
loxísticas precisas e obrigatorias para unha correcta organización da proba, así como, de 
tramitar os seguros e permisos que sexan oportunos. 
 
REQUISITOS XERAIS OBRIGATORIOS PARA A ENTIDADE 

 

- A asociación designará un responsable técnico encargado de coordinar ás persoas 
participantes no torneo. 

- A asociación deberá garantir que todos os xogadores do torneo van ser informados do 
protocolo de actuación así como das normas e medidas de hixiene e prevención 
obrigatorias fronte o COVID-19. 

- Permitirase a práctica sen contacto físico, mantendo as debidas medidas de 
seguridade e protección e respetando en todo caso a distancia social de seguridade de 
dous metros ou na súa falta utilizar máscara. 

- Os xogadores virán provistos de máscaras (obrigatorio), poderán retirar a máscara 
exclusivamente para a realización da actividade sempre que se respete o 
distanciamento social. 

- Deberanse limpar as mans coas solución hidroalcolicas antes de entrar e o saír do 
recinto acotado para este fin. 

 

Medidas xerais de prevención: 
 

- Non acudir ao torneo e informar de forma inmediata no caso de ter algún síntoma que 
poda ser compatible coa epidemia COVID-19, ou no caso de contacto con persoas 
infectadas.  

- Realizar un auto test antes de ir cara o torneo, para confirmar se pode ter síntomas de 
COVID-19: teño febre, tos, ou falta de alento? 

- Manterase sempre a distancia mínima interpersoal con todos os usuarios e público, ou 
na súa falta utilizar máscara. Cando non se utilice, é importante gardala axeitadamente 
para evitar que adquira ou trasmita o coronavirus. 
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- A forma máis importante de previr a enfermidade é o lavado de mans con auga e 
xabón ou con xel hidroalcoholico, a fondo e con frecuencia. 

- Hixiene respiratoria (esbirrar ou tusir contra o brazo co cóbado flexionado, uso de 
panos de papel e a súa eliminación tirándoo a bolsa ou cubo de lixo). 

- Evitar o saúdo con contacto físico (non bicar, non abrazar, non dar a man, etc.)  
- Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca.  
- Todos os axentes deberán adoptar as medidas necesarias para evitar a xeración de 

riscos de propagación da enfermidade COVID-19, así como a propia exposición a ditos 
riscos. Este deber de cautela e protección será igualmente exixible a calquera 
actividade deportiva. 

- A entidade deportiva deberá garantir que os deportistas dispoñen do material de 
prevención, xa sexa porque o pon a propia entidade organizadora da actividade ou 
porque os traen os deportistas, staff… 

- Medidas de información: deberase informar a todos os axentes que participen directa 
ou indirectamente na actividade sobre os riscos e medidas sanitarias e de hixiene que 
deben cumprir de forma individual. Facilitaralle ao staff, deportistas e outros axentes, 
información sobre as medidas de hixiene e seguridade, mediante paxina web, redes 
sociais, entrega de documentos (preferiblemente por vía telemática). 
 

Material deportivo 
 

- A utilización e desinfección do material propio realizarase baixo o compromiso e 
responsabilidade de bo uso e a súa desinfección por parte da asociación. 
 

Material de protección dispoñible : 

- Hidroalcohol (entrada e saída da pista de xogo) 
- Papel desbotable  
- Papeleira 

 

PREVIO Á APERTURA DO TORNEO 

 

• Limpeza e desinfección profunda dos equipamentos previa ao inicio da actividade.  

• Aprovisionamento de material de sinalización e balizamento. 

• Instalación de información clara e concisa sobre as pautas de limpeza e as normas de 
comportamento, a través de carteis e sinalética de recursos, para minimizar o risco de 
contaxio, distribuídos por áreas de práctica deportiva.  

• Informarase ao persoal da asociación nos novos protocolos (distanciamento social, 
limpeza, vixilancia, …) para garantir a súa seguridade e a dos xogadores. 

• Despois do uso de cada quenda: realizarase unha limpeza e desinfección dos  
elementos comúns. 

• Limitarase ao máximo posible o emprego de documentos en papel e a súa circulación. 

• Os equipamentos utilizados para a realización do torneo serán desinfectados con 
carácter previo a cada uso. 

• Evitar tocar os equipamentos (mesas, sillas, vaias…) na medida do posible. 

• As bolsas, mochilas ou efectos persoais só se poderán deixar nos espazos habilitados 
para ese fin. 

• Na pista de xogo disporá dunha copia deste protocolo para coñecemento xeral dos 
xogadores. 
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ACCESOS: 

 

• Deberase facer un control estrito do acceso á pista de xogo, restrinxido ás persoas 
debidamente autorizadas, para poder controlar o aforo que se determine. 

• O aforo máximo dentro da pista será de 12 persoas. 

• Respetaranse os horarios establecidos e a distancia social. Non se permitirá o acceso 
a instalación ata a hora asignada. 

• Respetarase en todo momento a distancia social de seguridade, ou na súa falta utilizar 
máscara. 

• O acceso ao  recinto valado farase empregando máscara. 

• Os elementos de  acceso/saída á pista de xogo soamente serán manipuladas polo 
persoal da asociación. 

• Utilizaranse marcas, balizas, cartelería ou sinalización para garantir o mantemento da 
distancia interpersoal de seguridade e realizar un mellor control dos accesos e xestión 
de persoas ao efecto de evitar calquera tipo de aglomeración.  

• Unha vez no interior da pista os usuarios deberán seguir atentamente as indicacións do 
persoal de organización e seguir as sinais marcadas que indican os percorridos de 
entrada e saída da pista de xogo. 

 

PUBLICO: 

 

• Utilizaranse marcas, balizas, cartelería ou sinalización para informar da necesidade do 
mantemento da distancia interpersoal de seguridade e da obrigatoriedade do uso de 
máscara. 

• Non estará permitido que o público entre na pista de xogo. 

• O público deberá tocar os menos elementos posibles.  

• Avisarase por megafonía respecto das normas (distanciamento social, obrigatoriedade 
do uso de máscara…). 

 

UTILIZACIÓN POR PARTE DOS XOGADORES 

 

• Antes e saír da pista haberá que limpar as mans cos hidroxeles que hai na entrada do 
mesmo. 

• É recomendable acudir vestidos coa roupa cómoda que utilizarán durante o torneo. 
 

• Os xogadores deberán utilizar máscara á entrada e na saída.  

• Deberán manter a distancia mínima de seguridade. No caso de que non sexa posible, 
ou na súa falta utilizar máscara. 

• Todo o material ou roupa dos usuarios deixarase nos espazos definidos en mochila ou 
bolsa de deporte pechada e mantendo a distancia de seguridade. 

• Uso individual de botellas de auga ou bebidas isotónicas, unha vez finalizadas deberán 
depositarse nas papeleiras. 

• Evitarase tocar elementos que non sexan necesarios. 
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• Utilizaranse panos de un so uso para evitar cuspir ou derramar fluídos ou 
mucosidades, que terán que ser desbotados na papeleiras. 

 

 

 

PROCEDEMENTOS XERAIS DE HIXIENE E LIMPEZA 

 

Neste apartado descríbense de forma resumida pautas de hixiene e limpeza a realizar con 
carácter xeral. Con carácter xeral:  

• Antes do inicio, realizarase unha limpeza e desinfección xeral a fondo de todo o 
mobiliario, equipamentos, superficies… 

• Colocación de carteleira en lugar visible para informar e lembrar aos usuarios e a 
obrigación de cumprir as medidas de hixiene e protección establecidas pola autoridade 
sanitaria contra o Covid-19. 

• Utilizaranse desinfectantes con actividade virucida que se atopan no mercado e que 
foron autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. No uso dese produto 
respectaranse as indicacións da etiqueta. 

• Tras cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección utilizados 
eliminarse de forma segura, procedéndose posteriormente ao lavado de mans. 

• Lavado frecuente de mans de xogadores e organizadores, antes, durante e ao finalizar 
a actividade mediante hidroxel. 

• Asegurar a reposición permanente dos xeles hidroalcolicos nos dosificadores facilitar e 
garantir o lavado de mans dos usuarios. 

• Instalación de estacións de limpeza e desinfección para facilitar a limpeza e 
desinfección do equipamento de uso individual pola persoa responsable. Ditas 
estacións de limpeza e desinfección disporán do seguinte material e produto: un 
pulverizador desinfectante e dispensadores de papel cunha papeleira para depositar os 
desfeitos. 

• Realizarase unha revisión de papeleiras e retirada de residuos. Os panos desbotables 
empregados para o secado das mans ou para o cumprimento da "etiqueta respiratoria" 
elimínanse en papeleiras. 

 

ACTUACIÓN EN CASO DE PRESENZA DE SÍNTOMAS 

 

- No caso de que un membro do staff, deportista, etc., teña sintomatoloxía do virus 
COVID-19, deberá informar de xeito inmediato ao servizo galego de saúde para iniciar 
o protocolo previsto pola Consellería de Sanidade 
(https://www.sergas.es/Saudepublica/Novo-coronavirus-2019-nCoV?idioma=es) 
chamar ao 061 ou ao 900 400 116 (segundo proceda). Neste senso, considérase 
sintomatoloxía do virus COVID-19 un cadro clínico de infección respiratoria aguda 
(IRA) de aparición súbita e de calquera gravidade, incluíndo febre, tose ou falta de 
alento, entre outros. 

- Ante a presenza doutros síntomas atípicos como a odinofaxia, anosmia, ageusia, dores 
musculares, entre outros, é importante buscar outros indicios adicionais que apoien a 
sospeita da infección. Será o xuízo clínico do profesional o que determine a realización 
de probas complementarias. 

- En caso de detección dun positivo por COVID-19 no entorno da práctica deportiva, 
deberanse seguir as pautas determinadas polas autoridades sanitarias. Deberá de 
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procederse ao illamento nun local pechado, á colocación de máscara cirúrxica e aviso 
ao 061 ou ao 900 400 116 (segundo proceda). 

- Finalmente, de estar en contacto estreito con outras persoas que puideran ter síntomas 
iguais ou semellantes aos do COVID-19 a unha distancia menor de 1,5 metros ou de 
ter compartido espazo sen gardar a distancia interpersonal cunha persoa afectada pola 
COVID-19, é importante realizar un seguimento por se aparecen signos da 
enfermidade durante 14 días. 

- En todo caso, seguirase en todo momento as recomendacións das autoridades 
sanitarias. 

- COVID-19 é unha enfermidade que se debe declarar obrigatoriamente ás autoridades 
sanitarias. Se ten algunha dúbida ou sospeita se pode consultar a información facilitada 
polo servizo de saúde: https://coronavirus.sergas.es/   

- En caso de detección dun positivo no grupo de adestramento, dentro do persoal, corpo 
técnico … deberá comunicalo de forma inmediata as autoridades sanitarias e  informar 
o Concello de Santiago por si fora necesario a adopción de algunha medida 
excepcional. 
 

 
PÁXINAS WEB DE CONSULTA 

 
MINISTERIO DE SANIDAD 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/home.ht
m  
 
SERGAS 
https://coronavirus.sergas.es/  
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ANEXO 1: INFOGRAFÍAS 
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ANEXO 2: RELACIÓN DE SITUACIÒN DE POSIBLE CONTAXIO E MEDIDAS DE TRATAMENTO 

 
 

ESPECIALIDADE: CHAVE  

MOMENTO AXENTE TIPO DE CONTAXIO DESCRICIÓN DA 

SITUACIÓN 

MEDIDA OU MEDIDAS PROPOSTAS 

Antes Deportistas e 

staff. 

Contacto persoa a 

persoa. 

Desprazamento en coche 

compartido ata a cancha 

de xogo 

- Recoméndase o transporte individual. 

- No caso de compartir vehículo, uso obrigatorio de 

máscara. 

Antes Outros alleos Contacto persoa a 

persoa. 
Público nos encontros. - Non estará permitido que o público entre na zona 

de xogo. 

Antes Deportistas e 

staff. 

Contacto persoa a 

persoa. 
Entrada á instalación 

deportiva. 

- Manter a distancia mínima de seguridade. 

- No caso de que non sexa posible, uso obrigatorio de 

máscara. 

- Evitar saudar coa man ou con apertas. 

Antes Deportistas e 

staff. 

Espazo de uso 

secuencial. 
Dentro da instalación 

deportiva, antes de 
comezar a tirar. 

- Manter a distancia mínima de seguridade. 

- No caso de que non sexa posible, uso obrigatorio de 

máscara. 

- Obrigado o acceso pola mesma entrada. 

- Recomendase á desinfección de calzado. 

- Tanto a zona de tiro como a zona de recollida serán 

desinfectados antes de empezar a xogar. 

Antes Deportistas e 

staff. 

Contacto persoa a 

persoa. 
Dentro da instalación 

deportiva, antes de 
comezar a tirar. 

- Manter a distancia mínima de seguridade. 

- No caso de que non sexa posible, uso obrigatorio de 

máscara. 

- Lavado e desinfección de mans. 
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Antes Deportistas Contacto con superficie 

de uso simultáneo. 
Zona de depósito de 

pellos. 

- Manter a zona desinfectada. 

- Uso obrigatorio de esa zona para o depósito de pellos 

de todos os xogadores. 

Antes Staff Contacto persoa a 

persoa. 
Formalización de acta 

do encontro. 

- Manter a distancia mínima de seguridade. 
- No caso de que non sexa posible, uso obrigatorio de 

máscara. 

- Cada xuíz usará obrigatoriamente o seu material. (Acta e 

bolígrafo). 

Durante Deportistas Contacto material uso 

secuencial 
Zona de depósito de 

pellos. 

- Os pellos deberán desinfectarse antes de cada uso 

individual e sempre na zona de deposito dos pellos. 

Durante Deportistas Contacto persoa a 

persoa. 

Zona de tiro - Non poderá haber ningunha persoa a menos de tres 

metros do tirador. 

- No caso de que non sexa posible, uso obrigatorio de 

máscara. 

- Non se permite deixar os pellos no chan. 

Durante Deportistas Contacto persoa a 

persoa 

Zona de recollida - Non poderá haber ningunha persoa a menos de tres 

metros do recolledor. 

- No caso de que non sexa posible, uso obrigatorio de 

máscara. 

- Antes de ir a recoller se deberá desinfectar as mans. 

Despois Deportistas e 

staff. 

Contacto de persoa a 

persoa . 

Recollida de material 

ó final do 

encontro 

- A asociación procederá a desinfectar  todo o material 

xeral e a fondo (caixón , zona de depósito de pellos, 

pellos, chave…) 



 
 
 


