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ACTUALIZACIÓN DO PROTOCOLO BÁSICO DE ACTUACIÓN LIGA MUNICIPAL
DE FÚTBOL SALA.

O Servizo Municipal de Deportes presenta o protocolo relativo á Liga Municipal de
Fútbol Sala. Debido á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, as actividades
deportivas sofren unha adaptación ás medidas recomendadas polas autoridades
sanitarias.

A inscrición nas actividades non garante a súa continuidade ao longo do ano,
podendo estas ser obxecto de modificación ou supresión, en adaptación ás
indicacións sanitarias e normativa vixente ao respecto en cada momento.

No desenvolvemento das actividades teranse en conta os acordos do Consello da
Xunta de Galicia, por ser esta a autoridade competente en materia sanitaria, así
como as normas propias do Concello de Arteixo en canto ao uso das instalacións
deportivas que son da súa titularidade. En concreto, aténdese ao establecido na
ORDE de 22 de Outubro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención
específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada
da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, así como nas anteriores Ordes
sempre e cando no foran derrogadas por esta

Celebración de eventos deportivos e outras actividades deportivas non fede-
radas de carácter organizado como campus deportivos, campamentos deportivos,
escolas deportivas e outras actividades análogas.

A celebración de eventos deportivos recollidos no artigo 22 da Lei 3/2012, do 2 de
abril, do deporte de Galicia, poderá desenvolverse cunha ocupación máxima do
oitenta por cento en interior e do cen por cento no exterior, sempre que o público
asistente permanezasentado e se garantan as medidas establecidas no punto 1.3.

En todo caso, deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a
dis- tancia de seguridade interpersoal nas instalacións, de acordo co establecido no
punto 1.3.

O uso de máscara será obrigatorio nos termos previstos no número 1.4.
































