PROTOCOL COVID-19 PER L’UTILITZACIÓ DE LES
INSTAL.LACIONS PELS PARTITS PER PART DELS
ESPORTISTES
D’acord amb la normativa de la Fase de Represa de l’activitat esportiva de
Catalunya on s’indiquen les mesures que s’han d’adoptar per part de les
entitats que organitzen la pràctica i l’activitat esportiva, s’estableix aquest
protocol de funcionament d’obligat compliment.
Per a la realització́ de les partits i mantenir les condicions necessàries per a la
protecció de la salut de tots els participants ( jugadors, entrenadors, familiars,..)
s’haurà de garantir el compliment de les següents disposicions:
PRINCIPIS BÀSICS
• Com actuar en cas de simptomatologia: Què ha de fer una persona que
tingui símptomes compatibles amb COVID-19? Les persones que
presenten símptomes compatibles amb la COVID-19 es consideren
casos possibles, han d’aïllar-se a casa i no sortir al carrer, avisar al seu
club per tal de poder establir la traçabilitat i avisar a les persones amb les
han estat en contacte perquè també s’aïllin.
• En segon lloc s’han de posar en contacte amb el seu equip d’atenció
primària, excepte en caps de setmana que han de trucar al 061. Els
professionals sanitaris valoraran com actuar i donaran les indicacions a
seguir. En cas d’empitjorament o sensació real de gravetat i de risc vital
per qualsevol altre símptoma, trucar al 112.
MESURES GENERALS
• Els responsables de la instal·lació comunicaran als responsables dels
equips la porta de entrada i de sortida i quan podran accedir a la pista
• Exclusivament els equips sèniors podran utilitzar vestidors i accediran als
mateixos quan els responsables de la instal·lació ho indiquin.
• Una vegada finalitzar el partit, s’abandorà el més ràpidament possible la
pista per poder deixar-la en condicions pel següent partit.
• No es permeterà l’entrada a pista de cap persona que no tingui fitxa
federativa en vigor.

• Es obligatori portar mascareta en tot moment, presa de temperatura i la
neteja de mans amb gel hidroalcoholic per accedir a la pista de joc.
Només es podrà treure la mascareta per començar a fer l’activitat.
• Els jugadors de banqueta utilitzaran els espais indicats amb la separació
que disposen les autoritats sanitàries.
• Una vegada finalitzar el partit, s’abandorà el més ràpidament possible la
pista per poder deixar-la en condicions pel següent partit.

MESURES A PENDRE PER PART DE LES ENTITATS
• Controlar l’accès a pista dels jugadors i cos tècnic dels equips.
• La persona que estigui a la entrada haurà de controlar que jugadors i
tècnics portin mascareta posada, presa de temperatura i neteja de
mans amb gel hidroalcoholic.
• El club serà responsable de que els jugadors mantingui les distancies
de seguretat en l’espai de pista.
• Una vegada finalitzat el partit, les persones responsables de la pista
hauran de comunicar als jugadors i cos tècnic que abandoni el més
rapidament possible el terreny de joc per la porta indicada, per poder
deixar-la en condicions pel següent partit.
MESURES A PENDRE PER PART DE L’AJUNTAMENT
• Desinfecció de les banquetes utilitzades en el partit, com les taules de
cronometratge, cistelles i porteries que s’hagin utilitzat.
• De la reposició del gel hidroalcoholic pels jugadors, en cas de que
s’acabès, s’haurà d’avisar a la recepció del pabelló per puguer reomplirlo.

