
  

PROTOCOL D’ ACTUACIÓ COVID-19 TEMPORADA 20-21 

 

A tots els jugadors, jugadores, tècnics, tècniques i famílies;  

 Per la tornada als entrenaments, competició i a la nova normalitat, hem de prendre 

totes les precaucions necessàries i regir-nos estrictament per un protocol de mesures d’ 

actuació de màxima importància el seu compliment per tots nosaltres. Ens hem de cuidar i 

respectar, la teva salut és la meva salut. Estem en un moment en el qual el virus covid-19 se 

propaga de forma tan senzilla,  que es necessari prendre les següents mesures d’ higiene per 

que sigui efectiu que no afecti a les famílies, al Club i a les nostres instal·lacions esportives.   

MESURES D’ OBLIGAT COMPLIMENT, en cas contrari es podran prendre mesures des de el 

Club i la instal·lació. 

Previ entrenaments i PARTITS 

Els rivals han d’ enviar al nostre club el roster de l’ equip i acompanyants, necessitem 

el registre de tota persona que hi vagi a accedir a l’ instal·lació (NOM, COGNOM, TELÈFON) 

juntament amb el document de responsabilitat. 

 

Accés, mobilitat i  sortida de les instal·lacions i dependencies 

Accés a PARC ESPORTIU es realitzarà per la porta lateral del pavelló, C/ Sorral del Riu, 

en el cas de PAVELLÓ CENTRE per C/ Rubio i Ors,  es farà una obertura de porta 50 MINUTS 

ABANS DE CADA PARTIT,  no s’ obrirà fora d’ horari. Per això, demanem la màxima puntualitat. 

Tothom a d’ entrar al passadís i fer canvi de calçat, desinfecció de mans i control de 

temperatura. Tothom ha de ser anotat al registre de personal que accedeix a l’ instal·lació, 

hora d’ entrada, sortida i en l’ espai que ha estat, mai es pot anar per lliure sense informar on 

es va, per la seguretat de tots. A l’ instal·lació no es port fer servir el calçat del carrer, només 

entrarà l’ equip quant estigui complert, mantenint l’ ordre i la distància de seguretat.  

La sortida de l’ instal·lació es realitzarà amb tot l’ equip complert i a l’ hora per la 

mateixa porta d’ entrada, en cas de Pavelló Centre la sortida serà per C/ Marques de Cornellà. 

Tothom amb la mascareta posada. 

o Tothom que arribi a l’ instal·lació esportiva ha de portar mascaretes 

higièniques o quirúrgiques.  

o Canvi de calçat, prohibit entrar amb el del carrer. En el cas de col·laboradors, 

acompanyants i tècnics posarem una catifa amb líquid desinfectant per netejar 

el calçat. 

o Es prendrà la temperatura i haurà de ser inferior a 37, en cas contrari no es 

podrà accedir a l’ instal·lació.  

o Es  desinfectaran les mans amb gel hidroalcohòlic. 

o Els tècnics de cada equip, desinfectaran el material esportiu que han fet servir 

després de cada entrenament o partit, quedant sempre net pel següent. 

 

 

 

 



  

Mesures higièniques durant l’ entrenament o partit a pista. 

 Cada jugador ha de portar la seva ampolla d’ aigua d’ us individual, molt important llençar-
la a la paperera quan acabi, i opcionalment tovallola individual. 

 No s’ efectuaran “choques” de mans, ni salutacions que impliquin contacte físic. 

 És recomanable que cada vegada que algú caigui a terra durant l’ entrenament es 
desinfecti les mans. 
  

Mesures higièniques de accés a instal·lacions i dependències. 

- Vestidors (FORA DE SERVEI FINS A NOU AVIS, només els equips rivals que facin un 

desplaçament de 100km o més.) 

o Tots els components de l’ equip, jugadors i staff tècnic, haurà de dipositar les 
ampolles d’ aigua o altres deixalles a la paperera (tape, paper, etc...) 

o L’ us dels vestidors i dutxes ha de ser per torns, grups reduïts de 4 persones i 
sempre seguint les indicacions de la persona responsable. 

o Cadascú ha de fer servir els seus productes individuals.  
o Fer ús de xancletes . 

 

 ACOMPANYANTS; 
Només és permet l’ accés als pavellons a dos acompanyants per jugador, sempre passant pel 
previ registre (si no s’ ha entregat abans en el roster), les mesures seran les mateixes que les 
dels jugadors (neteja de calçat, temperatura i neteja de mans amb gel hidroalcohòlic). 
 
Tindran accés 5-10 minuts abans del partit i sempre que el responsable els hi doni el ok. Una 
vegada dins no es podrà sortir fins la finalització del partit o no tornar a entrar. 
 
Agraïm a tothom la seva col·laboració i comprensió per portar a terme aquestes mesures. 

Siguem responsables. 


