PLA DE CONTINGÈNCIA ESPECÍFIC COVID-19
1. INTRODUCCIÓ
Aquest Pla de Contingència de Gidive Sports, SL s’estableix dins del marc del Pla de desconfinament
progressiu en el sector Turístic de Catalunya com a eina per tenir present en el moment d’obertura de
les instal·lacions de Gidive Sports, SL i segueix les indicacions que es van emetent per part de les
autoritats de govern i sanitàries del país.
És per això que és un Pla dinàmic, on s’aniran incorporant i modificacions les seves disposicions,
atenent a la normativa de cada moment, i en concret en l’apartat específic del Pla, atenent els serveis i
àrees que es puguin anar posant en marxa.
Ens trobem en una situació excepcional i per a nosaltres la màxima preocupació és que es pugui seguir
desenvolupant la pràctica del busseig amb total seguretat, tant per als nostres clients com pels
treballadors.
Per això a Gidive Sports, SL hem adaptat totes les nostres activitats seguint els protocols marcats per
la Secretaria d'Estat de Turisme juntament amb les Comunitats Autònomes i recollits al document
publicat per l’ICTE “Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2”.
Es tracta d'un protocol consensuat per totes les administracions davant del COVID-19 per preparar la
reobertura del sector turístic conforme es relaxin les mesures de confinament.
Així mateix s'han considerat i incorporat al protocol algunes de les recomanacions de DAN (Divers
Alert Network).
Hem preparat un seguit de mesures i estem preparats per a estar operatius durant el desconfinament
progressiu, tant en fase 1, como fase 2 i fase 3. Aquestes precaucions poden evolucionar en funció de
les instruccions governamentals i de l'evolució de la situació.
Aquestes són les mesures que seran aplicades per garantir una seguretat sanitària òptima. El conjunt
de les mesures estaran recollides al Pla de Contingència Covid-19 de Gidive Center Palamós i al Manual
de Prevención y Buenas Prácticas Covid-19.
Aquest Pla de Contingència es centra específicament en l’activitat que es desenvolupa al centre de
treball situat al local 16 de Port Marina Palamós, ubicat a Palamós (Girona) anomenat a partir d’ara
Gidive Center i és un annex al Pla de Prevenció de Riscos Laborals implantat als dos centres de
treball de Gidive Sports, SL.

2. ANTECEDENTS
2.1 Sobre la malaltia COVID-19
Al desembre de 2019 va sorgir un agrupament de casos de pneumònia a la ciutat de Wuhan (província
de Hubei, Xina), amb una exposició comuna a un mercat majorista de marisc, peix i animals vius. El 7
de gener de 2020, les autoritats xineses van identificar com a agent causant del brot un nou virus de la
família Coronaviridae que posteriorment va ser denominat SARS-CoV-2.
La seqüència genètica va ser compartida per les autoritats xineses el 12 de gener. La malaltia causada
per aquest nou virus s'ha denominat per consens internacional "COVID-19". El Comitè d'Emergències
del Reglament Sanitari Internacional (RSI, 2005) va declarar el brot com una Emergència de Salut
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Pública d'Importància Internacional (ESPII) en la reunió de l'30 de gener de 2020. Posteriorment, l'OMS
el va reconèixer com una pandèmia global l'11 de març de 2020.
A nivell de l'Estat espanyol, les comunitats autònomes (CCAA) notifiquen diàriament a el Ministeri de
Sanitat les xifres de casos confirmats acumulats de COVID-19: total de casos, casos en professionals
sanitaris, hospitalitzacions, ingressos a UCI, morts i casos recuperats. A el mateix temps, les CA
completen, segons accedeixen a la informació, l'enquesta individualitzada per a cada un d'aquests
casos. L'enquesta inclou informació clínic-epidemiològica consensuada i aprovada per la Ponència
d'Alertes i Plans de Preparació i Resposta i la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (RENAVE), i la
notifiquen mitjançant la plataforma informàtica SiViES (Sistema per a la Vigilància a Espanya), que
gestiona el Centre Nacional d'Epidemiologia.
2.2 Situació a l'estat espanyol
Espanya se situa com un dels epicentres de la pandèmia, amb 209.465 casos confirmats per positiu en
test de diagnòstic (PCR +), 23.521 morts i 100.875 recuperats (dades a data 26/04/20) 2.
Si bé les mesures d'higiene i seguretat sanitària han d'estar consensuades i ser úniques per a tot el
territori nacional, com és lògic i desitjable, també ho seria el plantejar escenaris de reobertura en el
sector turístic a diferents "velocitats", atenent a criteris de baixa incidència de la malaltia i elevada
dependència de les seves economies de l'turisme, com és el cas d'Andalusia, Canàries, Ceuta i Múrcia.
En una reunió extraordinària celebrada el passat dijous 23 d'abril, la Comissió Sectorial de Turisme va
acordar coordinar un protocol sanitari únic davant de la COVID-19 per preparar la reobertura de el
sector turístic una vegada que es suavitzin les mesures
L'actualització de xifres es realitza diàriament a través del web: https://covid19.isciii.es/

3. OBJECTIU
El principal objectiu d’aquest pla és poder practicar busseig en totes les seves vessants, entès com
turisme actiu de natura, amb les màximes garanties possibles quant a salut, seguretat i higiene durant
el període del desconfinament progressiu com a conseqüència de la pandèmia del coronavirus, tot
garantint la seguretat dels nostres clients, clientes, treballadors i treballadores.

4. ACTUALITZACIÓ
Aquest pla s’actualitzarà constantment en funció́ de les indicacions de les autoritats sanitàries i a
mesura que es vagi avançant en les diverses fases.
Al peu de totes les pàgines d’aquest Pla apareix la darrera actualització d’aquest document.

5. NORMES DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Aquest Pla s’ha redactat per garantir la màxima seguretat de totes aquelles persones que puguin
trobar-se dins de les instal·lacions de Gidive Center: clients i treballadors.
Totes les normes són doncs de compliment obligatori.
Per prevaldre la salut de tothom, tota aquella persona que no respecti els protocols establerts, i per
tant pugui estar posant en perill a la resta de persones, serà expulsada de les instal·lacions.
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6. TEMPORALITAT
Aquest Pla, s’anirà actualitzant periòdicament, atenent la informació́ que les autoritats governatives i
sanitàries vagin emeten, i recollirà per tant, totes aquells serveis i activitats que Gidive Sports, SL pugui
anar oferint als seus clients.
Atesa la publicació l’Ordre del Ministerio de Sanidad núm. 414 al BOE de 16/5/2020, a partir de la qual
la regió́ sanitària de Girona, a la qual pertany la ciutat de Palamós, entrarà a la Fase1 el dilluns dia 18
de maig, a la data del document es fa referència en tot moment a la FASE 1 (del 18 al 31 de maig).

7. MESURES APLICADES
7.1 Mesures prèvies a tenir en compte:
 No assistir al centre si presentes algun d'aquests símptomes: febre, tos, sensació de falta
d'aire.
 Per minimitzar riscos, no venir acompanyats de no bussejadors.
 Els menors d'edat hauran de venir amb el seu pare o tutor.
 Portar una bossa personal de regulador per al seu transport fins al vaixell.
 Portar mascareta i utilitzar-la a l'interior de les instal·lacions i sempre que no sigui possible
mantenir la distància interpersonal de 2 metres.
 Rentar-se les mans contínuament amb aigua i sabó seguint les instruccions que trobaràs al
bany i utilitzar solució hidroalcohòlica.
 Portar beguda pròpia des de casa.
 Neteja de l'equip propi de busseig a casa.
 És obligatori llegir i acceptar el Pla de Contingència Covid-19 de Gidive Center Palamós i el
Manual de Prevención y Buenas Prácticas Covid-19.
 Al centre hauràs de signar una declaració de conformitat del client i omplir una autodeclaració de no tenir símptomes o d'haver passat la malaltia i superat el període de
quarantena. Annex 1.
7.2 Mesures informatives i de prevenció́
Les mesures informatives i de prevenció previstes al Pla són:










Elaboració de cartells informatius. S’adjunten en l’Annex 3, el qual s’anirà ampliant a mesura
que s’incorporin nous cartells.
Es crearà un document resum amb els principals punts de les mesures de protecció sanitària
implantades acordes als protocols i recomanacions de bones pràctiques emesos per les
principals instàncies sanitàries en el mon del busseig (Annex 2).
Explicació de les mesures concretes a seguir a l’apartat noticies al web www.gidive.com
Aplicació en tot moment del principi de minimització de tot el possible risc.
Inhabilitació dels vestidors mentre duri la Fase 1.
Accés restringit als serveis.
Cada client muntarà el seu equip personalment. En sortides en vaixell el regulador es muntarà
al darrer moment i es transportarà fins al vaixell en una bossa personal.
Per respecte, solidaritat i compromís, sempre que no es puguin mantenir els 2 metres de
distanciament és obligatori fer ús de la mascareta.
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7.3 Mesures específiques per a cada espai o activitat.
7.3.1 Instal·lacions Gidive Center
 Neteja i desinfecció profunda de totes les instal·lacions abans de la reobertura utilitzant
productes homologats amb propietats bactericides i virucides.
 Neteja de sòl amb solució d'hipoclorit sòdic dues vegades a el dia.
 Neteja de punts de contacte com poms de porta, bancs, taules amb solució desinfectant.
 Presència de cartells informatius de mesures de prevenció en l'entrada i diversos punts de
les instal·lacions.
 Màxim 10 clients simultàniament a l'interior de les instal·lacions mantenint en tot moment
la distància interpersonal de 2 metres.
 Disponibilitat de sabó als dos rentamans de les instal·lacions.
 Neteja de mans amb solució hidroalcohòlica obligatòria a l'entrada. Aquesta solució estarà
disponible en 2 punts de les instal·lacions: recepció i rentamans principal.
 Ús obligatori de mascareta a l'interior de les instal·lacions i sempre que no sigui possible
mantenir la distància interpersonal de 2 metres.
 Hi haurà disponibilitat de mascaretes quirúrgiques a la venda a preu de cost.
 En Fase 1 els vestidors romandran tancats.
7.3.2

Sala de Compressor
Per normativa de seguretat, queda prohibit qualsevol accés de clients a aquesta dependència.
Sala només accessible a personal de centre.
El personal de centre seguirà el protocol marcat en el Manual de Càrrega i en el Pla de
Prevenció de Riscos Laborals.
La captació d'aire és exterior i la principal precaució es centrarà en la manipulació de les
ampolles per part de personal de centre.
 Ús de mascareta i neteja de mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica abans de la
manipulació d'ampolles i aixetes.

7.3.3

Al vaixell Piola Uno
 Limitació de capacitat segons instruccions de Capitania Marítima.
 Neteja amb solució hidroalcohòlica abans d'embarcament de baranes i diferents punts de
contacte.
 Ús de mascaretes per a situacions en les quals no es pot mantenir la distància
interpersonal de 2 metres.
 Disponibilitat de solució anti-entelament per evitar l'ús de saliva.
 Recomanació de muntatge del regulador al vaixell.
 Briefings al moll mantenint distància interpersonal.

7.3.4

6.3.4 Per als cursos i equips de lloguer
 Procediments de neteja i desinfecció dels equips després de cada ús seguint els protocols
definits i utilitzant els productes recomanats per l'administració.
 Disponibilitat de boquilles noves per aquells usuaris que ho desitgin. El muntatge serà
gratuït.
 Disponibilitat de solució anti-entelament per a la màscara.
 Possibilitat de realitzar la part teòrica de el curs de forma online des de la nostra web
www.gidive.com.
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7.3.5

6.3.5 Política de cancel·lacions
Si tens símptomes de Covid-19 i tens reservada alguna activitat amb nosaltres no et preocupis,
et donem un termini de 12 mesos per poder dur-la a terme.

7.3.6

Comerç Gidive Store situat al Carrer President Macià, 70 de Palamós
Veure el document específic redactat per empresa de prevenció de riscos Gefaprevent:
PROCEDIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS DEL COVID COMERCIO-1.
No aplica a Gidive Center.

7.4 Mesures de salut i seguretat
Mesures de salut i seguretat establertes al Pla:
1. Prohibició d’accés a les instal·lacions de Gidive Center a tota persona simptomàtica:
1. Que actualment o en els darrers 15 dies hagi tingut:
 Increment de les dificultats respiratòries.
 Pèrdua sobtada del gust o de l’olfacte.
 Molèsties digestives.
 Problemes a la pell.
 Tos.
 Febre superior a 37.3º.
 Malestar general.
 Hagi tingut contacte amb un malalt o possible malalt de covid-19
2. S’aconsella als clients amb aquestes patologies no assistir al centre de busseig tot i
disposar de certificat Apte per a la pràctica del busseig:
1. Si es té 65 anys o més.
2. Les dones que estiguin embarassades.
3. Si es pateix:
 Una malaltia cardiovascular
 Hipertensió arterial
 Una malaltia pulmonar crònica
 Diabetis
 Càncer
 Immunodepressió
4. Obligatorietat de portar mascareta per accedir a les instal·lacions. Si no se’n porta es podrà
adquirir a les nostres instal·lacions.
5. Establiment obligatori de reserva prèvia per telèfon o online per a la majoria dels serveis
per a un òptim control de l’aforament i per evitar la concentració de persones.
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8. COL·LABORACIÓ DELS CLIENTS
Tenint present tots els tràmits que cal realitzar en compliment d’aquest Pla, es demana la màxima
col·laboració, paciència i entesa de la situació excepcional que estem vivint de totes aquelles persones
que vulguin accedir al Gidive Center.

9. TREBALLADORS
Tots els treballadors de Gidive Sports, SL han estat informats dels procediments a seguir, han rebut els
EPI's corresponents i han dut a terme un curs de formació específic de Covid-19 d’acord al Pla de
Prevenció de Riscos Laborals.

10.RESPONSABLE DEL PLA DE CONTINGÈNCIA
D’acord amb la normativa emesa, es nomena responsable d’aquest Pla al Director Tècnic Toni Ferrer.

11. ALTRES
Per la tramitació de qualsevol gestió cal utilitzar els canals de comunicació telemàtics i d’aquesta
manera minimitzar el risc de contagis evitant la concentració de persones.
Adreces de contacte:




Web www.gidive.com
Mail: info@gidive.com
Telèfon: 603 751 354 de 9:30 a 17 hores de dilluns a dissabte i de 9:30 a 14 hores els
diumenges.
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ANNEX 1. DECLARACIÓ RESPONSABLE
Declaració de conformitat del client i Auto-declaració de no tenir símptomes o d'haver passat la
malaltia i superat el període de quarantena.
Jo, ___________________________________________________, amb DNI____________________
declaro haver llegit el Pla de Contingència de Gidive Sports SL i el Manual de Buenas Prácticas i Prevención Covid19 i estic conforme amb el seu contingut.

Data:
Signatura:

Respon a aquest qüestionari que té com a finalitat informar-te i ajudar-te a detectar un possible risc.
SI

NO

En els darrers 15 dies tu o algú del teu entorn heu tingut o sentit :
Temperatura de mes de 38° C
Calfreds
Malestar
Fatiga severa
Malts de cap inhabituals
Mal de gola
Nas rajant o esputs
Pèrdua del gust o del olfacte
Pèrdua de gana
Dolors toràcics
Tos
Dificultat respiratòria o falta d’alè inhabitual.
Dolors abdominals i/o diarrees
Altres signes
Has estat :
Testat positiu per Covid 19 ?
En contacte proper* amb una persona positiva per COVID-19 o haver tingut
alguns signes anteriors?
(*) El contacte proper és una persona que des de 24 hores abans de l’aparició dels símptomes d’un cas
confirmat ha compartit el mateix lloc de vida o ha tingut contacte directe amb ell, cara a cara, a menys
d’ 1un metre del cos o més de 15 minuts.

Certifico la sinceritat de les respostes.
Data:
Signatura:
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ANNEX 2
Principals punts de les mesures de protecció sanitària implantades acordes als protocols i
recomanacions de bones pràctiques emesos per les principals instàncies sanitàries en el mon del
busseig. Podeu llegir el document complet al web www.gidive.com , a l’apartat Notícies.
1. El client ha de llegir i acceptar el Pla de Contingència de Gidive Sports, SL i emplenar i signar la
declaració responsable de salut relativa al COVID-19.
2. Sempre que sigui possible les reserves es faran online i el pagament amb targeta de crèdit.
3. Cal mascareta per accedir a l’interior de les instal·lacions i sempre que no sigui possible
mantenir la distància de seguretat de 2 metres. Per aquest motiu cal que porteu la vostra
pròpia mascareta.
4. Al centre d’immersió hi haurà a disponibilitat dels clients gel hidroalcohòlic en diversos punts.
Cal utilitzar-lo abans de tocar el nostre material.
5. Els locals i vaixells tenen l’aforament restringit. Aquesta restricció pot variar segons la fase de
desconfinament però estarà sempre indicat a l’entrada del local. Cal respectar-lo.
6. Cal que només vinguin al centre d’immersió aquelles persones que han de fer l’activitat, sense
acompanyants que estiguin degudament per-inscrits.
7. El centre d’immersió ha implantat un sistema de neteja i desinfecció específic tant de
superfícies com d’equipaments, la qual cosa implica mesures restrictives d’accés i ús de les
instal·lacions, especialment en l’ús de WC, dutxes i espais de neteja. Les indicacions concretes
estaran penjades en cada zona.
8. En cas de dur equip propi, aquest s’haurà de netejar a casa, per tal de reduir l’ocupació a
l’interior del centre i l’ús dels espais de neteja.
9. Al vaixell, s’ha de dur bossa pròpia (en cas de lloguer de material la proporcionarà el centre)
per aïllar el material del contacte amb altres equips i del màxim de superfícies.
10. No es podrà proporcionar aigua o altres begudes, recordeu portar la vostra pròpia ampolla si la
necessiteu.
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ANNEX 3. CARTELLERIA.
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