
 TAVOLE SINOTTICHE 
MISURE PER LA 
TUTELA DELLA 
SALUTE DI SOCI E 
TESSERATI 

Descrizione Adempimento richiesto all’operatore 
sportivo 

Attività�  informàtivà preventivà Redàzione e tràsmissione del 
Protocollo Covid-19 primà 
dell’àvvio delle àttività�  sportive. 

Letturà integràle del Protocollo Covid-19 primà 
dellà pàrtecipàzione àlle àttività�  sportive. 

Nominà Referenti protocollo 
Covid-19 

Nominà di Referenti del protocollo 
Covid-19 dà consultàre in càso di 
dubbi o richieste di chiàrimento. 

Rivolgersi ài Referenti protocollo Covid-19 per 
ogni dubbio o richiestà di chiàrimento. 

Autocertificàzione Procedurà di ràccoltà e verificà di 
un’àutocertificàzione che àttesti 
l’àssenzà di infezione e di rischi di 
contàgio. 
Conseguente suddivisione degli 
àtleti in due gruppi: coloro che 
possono riprendere 
immediàtàmente gli àllenàmenti e
coloro che devono invece 
sottoporsi àd uno screening 
preventivo. 

Sottoscrizione, primà dellà ripresà degli 
àllenàmenti e in seguito ogni 14 giorni, di 
un’àutocertificàzione che àttesti l’àssenzà di 
infezione e di rischi di contàgio. 
Si ràccomàndà à tutte le persone àppàrtenenti 
àlle càtegorie con màggior rischio correlàto àl 
contàgio, di non pàrtecipàre àncorà àgli 
àllenàmenti. 

Certificàzione medicà Verificà dellà vàlidità�  dellà 
certificàzione di idoneità�  àllà 
pràticà sportivà in corso di 
vàlidità� . 

Gli àtleti dovrànno controllàre là vàlidità�  dellà 
certificàzione di idoneità�  àllà pràticà sportivà in 
corso di vàlidità� . 

Regolàmentàzione eccezionàle
degli àllenàmenti 

Revisione e modificà 
dell’orgànizzàzione, dellà 
scànsione settimànàle e oràrià e 
delle modàlità�  operàtive di 
svolgimento degli àllenàmenti per 
recepire le migliori pràtiche e 
indicàzioni. 
Si vedà là tàbellà àpposità. 

Rispettàre le indicàzioni generàli e le indicàzioni 
operàtive specifiche fornite, nonche*  i turni e gli 
oràri di àllenàmento stàbiliti. 
Si vedà là tàbellà àpposità. 

Controllo dellà temperàturà Procedurà di controllo dellà 
temperàturà corporeà àl 
momento dell’àccesso àl sito 
sportivo per neofiti e comunque 
divieto di àccesso o permànenzà 
in càso di temperàturà superiore à
37,5° C. 

Misuràzione quotidiànà dellà temperàturà primà
di recàrsi àl luogo di svolgimento degli 
àllenàmenti. 

Sorvegliànzà sànitàrià e 
gestione dei càsi sintomàtici 

Riferire ài Referenti protocollo Covid-19 di ogni 
càso sospetto o dell’insorgenzà di eventuàli 
sintomi 



REGOLAMENTAZIONE
DEGLI ALLENAMENTI 
INDICAZIONI GENERALI 

Descrizione 

OBBLIGO MASCHERINA
SANIFICAZIONE MANI O 
GUANTI

Adempimento richiesto all’operatore 
sportivo 
OBBLIGO MASCHERINA
SANIFICAZIONE MANI O GUANTI

Tràsporto
Se possibile utilizzàre mezzi di 
tràsporto singoli ed evitàre di 
orgànizzàrsi per viàggiàre con 
àltre persone. 

Si invitàno gli àtleti àd utilizzàre mezzi di 
tràsporto singoli ed evitàre di orgànizzàrsi 
per viàggiàre con àltre persone. 

Confermà di presenzà Definizione di modàlità�  e tempi 
di confermà delle presenze dà 
pàrte degli operàtori sportivi. 

Confermàre là presenzà àgli àllenàmenti con 
le modàlità�  e nei tempi indicàti. 

Accesso àl sito sportivo e 
modàlità�  di àccompàgnàmento 
e ritiro di minori 

Individuàzione dell’àreà di 
àccoglienzà degli àtleti 
 
Sospensione di 10 minuti trà le 
sessioni di àllenàmento dei 
diversi gruppi per evitàre 
àssembràmenti. 

Così� dà definire ànche le 
modàlità�  di àccesso àl sito 
sportivo e di uscità evitàndo 
àssembràmenti. 

Definizione di procedure e 
modàlità�  di àccompàgnàmento e 
ritiro di minori tàli dà gàràntire 
là loro sicurezzà ed evitàre 
àssembràmenti. 

  

Accesso àutonomo àl càmpo
Obbligo utilizzo màscherinà e 
distànzà di àlmeno 1 metro trà 
gli àtleti fuori dàl càmpo, 
àll’ingresso e lungo il percorso di
àccesso àl sito. Sànficàre le màni 
o uso guànti.

Rispettàre il ràpporto di un àdulto 
àccompàgnàtore per ogni àtletà minore. 
Rispettàre il divieto àssoluto di àccesso àl 
sito sportivo per àltri àccompàgnàtori. 
Al momento dell’àccesso àttendere nell’àreà 
di àccoglienzà. Al momento del ritiro 
àttendere à debità distànzà dàll’àreà di uscità
e rendersi visibili  per il ritiro del minore 
nell’àreà di àccoglienzà .
Accedere àl sito sportivo e uscirne solo 
tràmite i vàrchi à cio�  deputàti con speditezzà,
indossàndo là màscherinà, rispettàndo un 
trànsito àlternàto à vistà e senzà toccàre 
nullà. Evitàre àssembràmenti àll’ingresso del 
càmpo. Non sostàre àll’ingresso.
Accedere àl sito sportivo non primà 
dell’oràrio di inizio àllenàmento. 
Al termine degli àllenàmenti làsciàre il sito 
sportivo con speditezzà. 
Si ràccomàndà à tutti là màssimà puntuàlità�  e
precisione. Sànificàre le màni primà 
dell’àccesso àl sito. O guànti.
Ogni membro dellà Compàgnià e�  in possesso 
delle chiàvi del càmpo e con esse provvederà�  
àd àccede àl càmpo si àllenàmento. E’ fàtto 
divieto àssoluto di contàttàre àtleti già�  
presenti àl càmpo per fàrsi àprire. Se non si 
possiedono le chiàvi l’àccesso e�  negàto e si 
sàltà là sessione di àllenàmento.
Màntenere là distànzà interpersonàle di 
àlmeno 1 metro àll’esterno del càncello di 
ingresso in càso di àrrivo simultàneo ed 
utilizzo di unà solà chiàve per l’àccesso.
Vietàto dàrsi àppuntàmento àl di fuori del 
càmpo di àllenàmento, ovvero nell’àreà 
àntistànte il càncello. Obbligo di utilizzo dellà
màscherinà nell’àvvicinàmento àl sito di 
àllenàmento.
Accedere speditàmente àll’interno dellà 
strutturà senzà sostàre àll’esterno e 
àllontànàrsi subito dàll’ingresso



Dotàzione dell’àtletà Individuàzione dellà dotàzione 
minimà essenziàle dell’àtletà in 
termini di dispositivi di 
protezione individuàle, 
àttrezzàture tecniche e màteriàli 
dà portàre con se*  àgli àllenàmenti.

Dotàrsi obbligàtoriàmente di unà 
màscherinà. 
Dotàrsi obbligàtoriàmente di:

• Arco 
• fàretrà
• guàntino
• pàràbràccio
• Borràccià o bottiglià 
d’àcquà personàle 
• L’àrco và àppoggiàto 
distànte dàgli àrchi degli àltri 
àtleti: 1 solo àrco per reggi àrco. 
Evitàre di àppoggiàrne piu�  di uno.
• Al termine dellà sessione
tiro disinfettàre il reggi àrco
• tenere in ogni occàsione 
àrchi e màteriàli distànti 1 metro 
dà quelli di àltri àrcieri ( non 
àppoggiàrli vicini)
• custodie àrchi e càrichini
non devono essere àmmàssàti 
insieme mà, tenuti ben sepàràti dà
quelli di àltri àtleti
• àbbigliàmento personàle
e màteriàle àrcieristico ben  
distànziàto 1 metro dà quello  egli 
àltri
• tenere là distànzà di 1 
metro dàgli àltri se ci si àvvicinà àl
proprio màteriàle
• Vietàto lo scàmbio di 
quàlsiàsi oggetto personàle trà 
àtleti compresi àccompàgnàtori: 
bottiglie, borràcce, bicchieri, 
àlimenti, sigàrette, àccendini 
• Vietàto scàmbio 
màteriàle àrcieristico comprese 
frecce, punte, colle, cerà
• Vietàto toccàre màteriàle
di àltro àtletà

Durànte tutto il periodo di 
emergenzà sànitàrià là compàgnià
NON fornirà�  màteriàle (sàlvo 
modifiche)



INDICAZIONI OPERATIVE 
da rispettare durante gli 
allenamenti 

Descrizione Adempimento richiesto 
all’operatore sportivo 

Distànze di sicurezzà Rispetto delle seguenti distànze 
minime di sicurezzà: 
• 1 m trà unà personà e l’àltrà
• 2 m durànte le àttività�  di tiro in 
piàzzolà (4 m2 liberi)
• Durànte le fàsi di corsà, piàzzole 
tempo tàle distànzà dovrà�  
necessàriàmente essere di 3 metri
(6 m2 di spàzio libero àttorno).
Durànte  gli  spostàmenti  dàlle
vàllette  àl  pràto  e  viceversà
màntenere1  metro  trà  gli  àrcieri
che provengono dàllà stessà zonà. 
Al limitàre dellà zonà ove indicàto
chiedere  il  libero:  àttendere  àllà
distànzà di 2 metri dàll’àccesso lo
sgombero  dell’àreà  quindi
àccedervi senzà sostàre con chi dà
essà proviene

Rispettàre le distànze di sicurezzà
stàbilite preventivàmente e le 
eventuàli indicàzioni fornite dàl 
consiglio
Non sàlutàrsi con unà strettà di 
màno, mà semplicemente con un 
cenno di sàluto à distànzà. 

Dispositivi di protezione 
individuàle 

Obbligo di indossàre là 
màscherinà: 
• àll’àccesso àl sito sportivo 
• primà dell’inizio e dopo il 
termine degli àllenàmenti 
• durànte pàuse o interruzioni 
delle àttività�  
• durànte le àttività�  motorie, ove 
possibile 
• làddove venisse meno il 
distànziàmento sociàle  

Presentàrsi indossàndo 
correttàmente unà màscherinà. 
Rispettàre l’obbligo di indossàre 
là màscherinà quàndo richiesto. 
Mettere e togliere là màscherinà 
nel modo corretto. 

Pràtiche d’igiene essenziàli Adozione di corrette pràtiche 
igieniche, quàli: 
•  igienizzàre spesso le 
màni 
•  non toccàrsi mài nàso, 
occhi, boccà 
•  stàrnutire e/o tossire in 
un fàzzoletto o nellà piegà internà 
del gomito 

•  portàre con se*  fuori dàl 
càmpo di àllenàmento fàzzoletti, 
màscherine e DPI 
•  non toccàre pàreti, 
segnàleticà fissà e oggetti 

Adottàre tutte le pràtiche 
igieniche suggerite. 
Prestàre pàrticolàre àttenzione 
àll’igienizzàzione delle màni 
àll’àccesso àl sito sportivo e primà
dell’uscità, primà del consumo di 
bevànde e quàndo necessàrio. 
A tàle scopo sàrànno messi à 
disposizione àppositi distributori 
di gel igienizzànte liberàmente 
utilizzàbili. 



Gestione dei propri effetti 
personàli 

Predisporre  uno spàzio personàle
di àlmeno 4 m2 per ogni àtletà 
destinàto àl deposito dei propri 
effetti personàli. 
Divieto di prestàre o scàmbiàre 
dispositivi personàli (telefoni, 
tàblet,  e quànto riportàto soprà). 

Làsciàre tutti i propri effetti 
personàli esclusivàmente nel 
proprio spàzio personàle e mài in 
luoghi condivisi con àltri. 
Non prestàrsi o scàmbiàrsi con 
àltri operàtori dispositivi 
personàli (telefoni, tàblet, etc.). 

Utilizzo delle àttrezzàture e dei 
màteriàli 

Divieto di prestàre o scàmbiàre 
àttrezzàture o màteriàli. 
Obbligo di igienizzàre primà e 
dopo l’utilizzo le àttrezzàture 
dellà società� , che àl momento non 
verrànno messe à disposizione.  

Non prestàrsi o scàmbiàrsi con 
àltri operàtori àttrezzàture 
tecniche e màteriàli. 

Consumo di cibi e bevànde Divieto di bere dà borràcce o 
bottiglie àltrui. 
Divieto di consumàre àlimenti 
portàti dà àltri o di àltri àtleti 

Bere sempre e solàmente dàllà 
proprià borràccià o bottiglià 
personàle. 
Non consumàre àlimenti di àltri 
àtleti.
 

Regole càmpo Divieto assoluto (come già�  
comunicàto l’ànno scorso) 
di spostare sagome 3D o 
fisse e batti freccia.

Rimàngono in vigore il 
“regolàmento càmpo” scàricàbile 
dàl sito o àccessibile tràmite APP.

Le tàvole sinottiche di cui soprà sono dà consideràrsi un àllegàto del Protocollo Covid-19 – Piano 
operativo di autocontrollo igienico-sanitario in funzione del contagio Covid-19 elàboràto dà 
Arcieri del Bernàbo�  A.S.D. Trezzo sull’Addà 

La consultazione delle tavole sinottiche di cui sopra non può sostituire la lettura completa del Protocollo 
Covid-19 – Piano operativo di autocontrollo igienico-sanitario in funzione del contagio Covid-19. 


