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PROTOCOL DE PREVENCIÓ DEL COVID19 
SETEMBRE 2020 

 
 
 
L’objectiu d’aquest document és establir les normes i mesures preventives i sanitàries 
que es portaran a terme en el Poliesportiu Camp del Ferro en l’inici de les activitats al 
setembre del 2020, amb la intenció de disminuir el risc de contagi i transmissió del virus 
SARS-CoV2. Aquest document es podrà modificar en funció de la evolució de la 
pandèmia i de les normes i recomanacions vigents en cada moment. 

 

OBJECTIUS 
 

- Protegir la salut i seguretat dels treballadors i participants en les activitats 
realitzades a l’equipament, ja siguin organitzades per el mateix com per les 
entitats usuàries. 

- Detectar, quantificar i prevenir les possibles situacions de risc per als 
participants, treballadors i visitants ocasionals de l’equipament Esportiu. 

- Garantir la traçabilitat dels participants i persones que accedeixin a l’equipament 
en tot moment. 

- Minimitzar els efectes derivats d’aquesta situació per garantir la pràctica segura 
i continuada de l’esport. 

 

PROTOCOL ENTRENAMENTS I ACTIVITATS 
 
Les següents mesures seran aplicables durant la realització de les activitats realitzades 
al Camp del Ferro per qualsevol de les entitats usuàries de l’equipament. 
Són d’obligat compliment per tots els entrenaments i activitats, així com per els partits. 
 
Accés a l’equipament 
 

- Limitació accés: Només podran accedir a l’equipament el personal 
imprescindible per la realització de les activitats: participants, tècnics, 
responsables de les entitats, treballadors de l’equipament i aquelles persones 
autoritzades per la direcció de l’equipament.  No es permetrà la entrada als 
familiars. En els casos de menors d’edat o altres participants que requereixin 
ajuda per preparar-se per l’activitat, podrà accedir un responsable amb tot el 
grup, un cop s’iniciï l’activitat, haurà de sortir de l’equipament.  
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- Mascareta: No es podrà accedir a l’equipament sense mascareta.Dintre de 
l’equipament s’haurà d’anar sempre amb mascareta, només els i les esportistes 
podran treure’s la mascareta en el moment de realitzar l’activitat.  

 
- Porta d’accés: L’accés a l’equipament es realitzarà per les portes centrals que 

romandran tancades fins a l’hora d’accés assignada a cada grup. 
 

- Esglaonar accés: Per tal d’evitar una alta concentració de persones, es realitzarà 
una entrada controlada i esglaonada, els grups no podran accedir a l’equipament 
fins 15’ abans de l’inici de les activitats. 
 

- Entrada conjunta: Els grups estables d’activitat accediran a l’equipament de 
manera conjunta amb el seu responsable. 
 

- Control dels símptomes: Tot participant amb qualsevol símptoma compatible 
amb la Covid-19 o que hagi estat en contacte estret amb una persona amb Covid-
19  no podrà accedir a l’equipament. 
Tot usuari i esportista haurà de declarar responsablement a la seva entitat que 
en els darrers 14 dies no s’ha tingut cap simptomatologia compatible amb la 
COVID-19, no haver estat positiu, no haver conviscut amb persones que ho hagin 
estat ni haver tingut contacte estret amb persones infectades.  

 
- Control de temperatura: Es prendrà la temperatura corporal a totes les persones 

que accedeixin a l’equipament. Les persones amb una temperatura superior a 
37,3º no podran accedir a l’equipament. En el cas dels menors d’edat s’avisarà 
al seu pare, mare o tutor per tal que vinguin a recollir-lo.  
 

- Traçabilitat: Es portarà un registre diari de les persones que accedeixen a 
l’equipament a realitzar activitat. Serà responsabilitat de les entitats usuàries 
portar el registre de les persones que accedeixen a les activitats 
 

- Gel hidroalcohòlic: tots els participants, en el moment d’accedir a l’equipament, 
hauran de desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic. 

 
- Distància de seguretat: Dintre de l’equipament, sempre que sigui possible, es 

mantindrà la distància interpersonal mínima de 2 metres. 
 

- Circulació: Es respectaran els sentits de circulació marcats a l’equipament els 
quals s’adequaran per tal d’evitar els encreuaments a la mesura del possible. 

Entrada: Les escales de la dreta (costat Llotja) seran  per accedir als 
vestidors, grades i pistes. 
Sortida: Les escales de la esquerra (Costat vies) seran per sortir de 
l’equipament. 

 
- Ascensors:  Es farà un ús mínim i indispensable de manera individual únicament 

per aquelles persones que per motius justificats no puguin fer ús de les escales. 
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Vestidors 
 

- Accés a vestidors:  Només podran accedir als vestidors els grups de categoria 
Sènior.  

 
- Mascareta:  Es portarà la mascareta dintre dels vestidors excepte el moment de 

dutxar-se. 
 

- Aforament vestidors: Es limitarà l’aforament als vestidors en funció de les 
recomanacions i normatives vigents. 

 
- Distància: Es mantindrà la distància de seguretat al canviar-se i a les dutxes. 

 
- Bancs: Es respectarà sempre la distància de seguretat de 2 metres deixant l’espai 

corresponent als bancs. 
 

- Dutxes: Els sèniors quan facin servir les dutxes, es farà deixant un espai lliure i 
no ocupant les enfrontades.  

 

 
 
Pistes 
 

- Inici activitat: El diferents grups no hauran de creuar-se durant l’activitat ni a la 
entrada i sortida. 

Fins a Junior:  El grup que accedeixi a l’equipament, anirà directament a 
les grades de la seva pista a esperar que finalitzi el grup anterior. Un cop 
el grup anterior ha marxat de la pista, aquests, baixaran a pista per la 
zona adient. 
Sènior: El grup accedirà al vestidor 10’ abans de començar  
 

- Accés i sortida: Totes les categories faran la entrada i la sortida de la pista per 
les portes assignades, mai per els vestidors exceptuant els  Sènior accediran per 
la porta del seu vestidor. 
 

- Circulació: La entrada i sortida de les pistes es farà de manera que no es creuin 
els grups. Entrant i sortint primer els grups del terç del costat de les vies del tren, 
desprès el terç central i finalment el grup del terç del costat de la Llotja.  

 
- Activitats: Els grups d’activitats no s’encreuaran uns amb els altres. 

 
- Material: Cada entitat serà responsable de la desinfecció del seu material. 
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Sala d’activitats 
 

- Inici activitat: El diferents grups no hauran de creuar-se durant l’activitat ni a la 
entrada i sortida. El grup que accedeixi a l’equipament, anirà directament a les 
grades de la Pista 3  a esperar que finalitzi el grup anterior. Un cop el grup 
anterior ha marxat de la sala, aquests, accediran a la Sala. 

 
- Aforament: Es limitarà l’aforament a la normativa vigent, senyalitzant amb un 

cartell a la entrada. 
 

- Accés i sortida: Es diferenciarà i senyalitzarà una porta d’entrada i una de sortida 
per tal d’evitar aglomeracions. 

 
- Material: Cada entitat serà responsable de la desinfecció del seu material. 

 
- Ventilació: Durant l’activitat es mantindran les finestres obertes per tal de 

garantir la ventilació de l’espai. 
 
Sala de reunions 
 

- Horaris: Els horaris es regularan de manera que hi hagi temps entre cada ús. 
 

- Aforament: Es limitarà l’aforament a la normativa vigent, senyalitzant amb un 
cartell a la entrada. 
 

- Material: No es deixarà cap material a la sala. 
 

- Ventilació: Durant el seu ús es mantindran les finestres obertes per tal de 
garantir la ventilació de l’espai. 

 
Lavabos 
 

- Individuals: Els lavabos seran d’ús individual, excepte aquelles persones que 
necessitin assistència. 
 

Fonts d’aigua 
 

- Ús: Es prohibeix l’ús de les fonts per beure directament, s’utilitzaran per omplir 
les ampolles d’ús individual. 



MESURES	COVID-19

Ús de mascareta a tot l’equipament 

Entrada esglaonada 15’ abans

Control símptomes i temperatura

Gel hidroalcohòlic a l’equipament 

Grups d’activitat estables

Neteja i desinfecció dels espais

Distància de seguretat de 2 metres

Accés exclusiu als participants

Ús limitat dels vestidors

Delimitació dels sentits de circulació

2 m

Poliespor7u	Municipal	Camp	del	Ferro	
Pl.	Albert	Badia	i	Mur,	1		08027	Barcelona	

info@campdelferro.org	
933	87	33	06	

barcelona.cat/campdelferro	

mailto:no_reply@apple.com
mailto:no_reply@apple.com

