
 

  

MEDIDAS	FISIO-
COVID	LIGA	GALEGA	
2022																					
(Según	Protocolo	
FisioCovid-DXT	
Galego	de	Xadrez)	



1. COORDINADOR FISIOCOVID – DXTGALEGO DO CLUB. 

Cada club/entidade deportiva designará un coordinador para a implementación, cumprimento e 
seguimento do protocolo federativo, que será o único interlocutor en canto a este protocolo se 
refire coa Federación Galega de Xadrez informándoa sobre as incidencias que se produzcan no seu 
desenvolvemento. 

Unha vez designado dito coordinador, o club/entidade enviará un e-mail á Federación Galega de 
Xadrez (fegaxa@fegaxa.org) cós seguintes datos: Nome e Apelidos e un teléfono de contacto. 

As función do coordinador serían: 

 Implementación no seu club/entidade do protocolo FISIOCOVID desta Federación. 
 Interlocutor coa Federación para a comunicación das incidencias que poidan xurdir no 

entorno da entidade respecto a presenza de sintomatoloxía COVID19 e incluso de casos 
posisitivos (Ver punto 7 do protocolo FisioCovid-DXTGalego). 

 Responsable de que os locales de xogo e os participantes cumpran as medidas Covid-19. 

 

2. DURANTE A CELEBRACIÓN DA LIGA GALEGA POR EQUIPOS DE CLUB:  
 O equipo local antes de entrar na sala de xogo deberá: 

 Tomar a temperatura corporal á entrada de todo xogador participante no encontro. 
Ésta non deberá de superar os 37,5º. 

 Desinfección de mans de todo xogador participante ao entrar e saír lo local de xogo. 
 Evitar a entrada de acompañantes. 

 O local de xogo deberá: 
 Estar ventilado en todo momento con portas e ventás abertas. 
 Distancia entre taboleiros de, como mínimo 1,5 metros. 
 Disporase (na medida do posible) de papeleiras pechadas e con accionamento non 

manual para depositar panos e calquera outro material desbotable. 
 Unha vez finalizada as partidas, se desinfectará o material de xogo, pezas, 

taboleiros e reloxos. 
 Os xogadores participantes: 

 Priorizar formas de desprazamento que favorezcan a distancia interpersoal e, en 
todo momento, utilizar máscara. 

 Dentro do local de xogo, levar posta a máscara en todo momento. 
 Deberase de manter a distancia de seguridade interpersoal no local de xogo 

(mínimo de 1,5 metros). 
 Evitar en todo momento o saúdo con contacto físico, non se saudará cás máns ao 

rival nin ao principio nin ao final da partida. 
 Lavar con frecuencia as mans con agua e xabón ou con xel hidroalcohólico. 
 Na medida do posible, evitar tocas ollos, nariz e a boca. 
 Non se debe de entrar na sala de xogo con comida e/ou bebidas. 
 Estar sentado evitando o máximo moverse pola sala de xogo e aproximarse a outras 

mesas. 

 



 Uso de baños: 
 Uso de máscara en todo momento. 
 Manter a distancia de seguridade interpersoal (mínimo de 1,5 metros) 
 Respetar as quendas de uso para cumpir aforos 
 Lavado de mans ou utilización de xeles hidroalcohólicos ao entrar e saír. 

 Non tocar a planilla do seu oponente en ningún momento. 

 

 


