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Benvolgudes famílies, 

 

Ens posem en contacte amb vosaltres per comunicar-vos que els entrenaments s’iniciaran, 

en cas que no hi hagi cap contratemps, en els propers dies, depenen l’equip i categoria en 

cada cas. Atesa la situació excepcional que ens afecta, s’ha decidit establir un protocol per 

les properes setmanes amb l’objectiu de permetre la tornada a la pràctica esportiva 

garantint la màxima seguretat possible. Aquestes mesures són d’obligat compliment tant 

per jugadors/es com per entrenador/es i demanem la vostra col·laboració per tal que siguin 

efectives. 

 

1) Les famílies signareu un protocol pel qual garantiu que els jugadors/es participaran 

als entrenaments sense febre o símptomes de la Covid-19. 

2) Els entrenadors/es portaran un registre acurat de les persones que participen en les 

sessions. 

3) S’accedirà al Col·legi per la porta de l’Avinguda Diagonal i en grup, de manera que 

caldrà ser-hi amb la màxima puntualitat possible. Es prendrà la temperatura corporal 

i no es podrà entrar al Col·legi si es tenen més de 37,3º.  

4) Els jugadors/es hauran de portar un calçat diferent al que portaven pel carrer per 

poder entrar a la pista. 

5) D’igual manera, els jugadors/es s’hauran de desinfectar les mans a l’entrada i tindre 

un pot individual per a cada un d’ells. 

6) Serà obligatori l’ús de la mascareta a les instal·lacions, i només els jugadors/es en 

podran prescindir quan entrin a pista. Els entrenadors/es la portaran sempre. 

7) No es podrà veure aigua als lavabos, de manera que els jugadors/es hauran de 

portar una ampolla d’aigua de casa i en cap cas es podrà compartir amb altres 

jugadors/es. De la mateixa manera que tampoc es podran intercanviar roba o altres 

objectes. 

8) Els jugadors/es, per ara, entrenaran exclusivament amb el seu equip, i per tant no hi 

haurà rotacions. 

9) Els entrenadors/es, al iniciar l’entrenament, procediran a la desinfecció del material 

esportiu (pilotes, cons, escaletes, etc.). 

10) L’accés als vestidors/dutxes estarà prohibit fins a nou avis per part del Col·legi. 

 

Si hi ha hagués alguna mesura del protocol que calgui actualitzar, o bé es produís alguna 

novetat respecte als entrenaments o les competicions, us informarem amb la màxima 

celeritat possible. 

 
Atentament, 

Coordinació Club Bàsquet Ramón Llull 

 
 


