
 

PROTOCOL COVID PARTITS CEB GIRONA 

 

MESURES GENERALS 

• Qualsevol jugador/entrenador que tingui un amic o familiar que estigui a l’espera 

de PCR i pugui haver sigut contacte estret amb ell, no assistirà a l’entrenament fins 

que aquest contacte tingui el resultat, per tal d’evitar el possible contagi a l’equip. 

• En cas de trobar-se malament abans d’un partit però poder assistir-hi, s’haurà de 

comunicar a l’entrenador per tal de que aquest valori juntament amb la 

coordinació si aquell jugador pot entrenar en aquella sessió. (mals de cap, panxa, 

coll o tos) 

• L’ús de mascareta serà obligatori en totes les zones comunes del pavelló (zona de 

grades, passadís, WC, entrades i sortides)  

• Es disposarà d’un punt d’higiene a cada pista, perquè els jugadors es pugui rentar 

les mans o es pugui desinfectar el material sempre que es vulgui 

• Als WC només podrà haver-hi una persona en el seu interior 

• Està PROHIBIT  anar als WC o vestidors a beure aigua 

• S’haurà de seguir la senyalització interna del pavelló per tal de desplaçar-se 

• Per moure’s pel pavelló s’haurà d’utilitzar el recorregut marcat 

• OBLIGATORI EL CANVI DE CALÇAT PER ENTRAR A LA PISTA  

 

ABANS DEL PARTIT: 

• S’haurà de venir PUNTUAL a l’hora establerta. 

• Ens esperarem el carrer doctor antic roca amb la MASCARETA POSADA, els 

entrenadors delimitaran zona per tal de que els equips no es creuin. 

• PRESA DE TEMPERATURA DE TOTS ELS JUGADORS ABANS DE L’ENTRADA AL PAVELLÓ. 

Es deixarà entrar a tot aquell jugador que tingui una temperatura inferior a 37’5ºC i no 

presenti cap símptoma relacionat amb la COVID-19 (Febre, tos seca, dificultat 

respiratòria, malestar general, vòmits o diarrees) 

• FER NETEJAR LES MANS AMB GEL HIDROALCOHOLIC  

• En cas de partit simultani no accedirem al pavelló fins que l’equip anterior hagi 

abandonat les instal·lacions i aquestes s’hagin desinfectat. 

• Els responsables de club ubicaran als jugadors a una part on puguin deixar les coses 

(sempre mantenir distància respecte les coses dels altres equips i intentar portar les 

coses justes i necessàries) 

• S’haurà de venir canviat de casa 

• Els jugadors es canviaran les vambes a la grada, es trauran mascareta i accediran a la 

pista amb el permís de l’entrenador. 

• Es podrà anar al WC sempre amb el permís previ de l’entrenador, es recomana fer el 

menor ús possible. 

• No podrem escalfar ni córrer pel carrer, l’escalfament es durà a dins al pavelló. 

 

 



 

 

DURANT EL PARTIT 

• Les aigües es deixaran en una zona establerta per l’entrenador, no deixar totes juntes, 

intentem repartir-les 

• NO es podran compartir ampolles d’aigua entre companys  

• Els jugadors no podran compartir cap peça de roba entre ells 

• L’entrenador portarà la mascareta posada durant la sessió, si en algun moment se l’ha 

de treure, mantindrà una distància mínima de 3m amb els jugadors. 

DESPRÉS DEL PARTIT 

• Els estiraments es recomana fer-los amb una màrfega que cada jugador haurà de 

portar de casa. 

• Ens posarem la mascareta just quan acabem els estiraments, abans de canviar-se el 

calçat. 

• Els responsables del club desinfectaran tots els materials utilitzats 

• Cada equip es farà responsable de recollir les seves pròpies ampolles. 

• S’agilitzarà la sortida seguint les senyalitzacions del pavelló.  

 

 

EVITEM concentracions de pares, entrenadors i jugadors a les entrades i sortides del 

pavelló, com a club no volem veure aglomeracions de persones i per això hem dissenyat 

aquests protocols, la seguretat és responsabilitat de tots. 

 

Totes aquestes mesures estan regulades segons el Protocol per la minorització del risc de 

contagi de la COVID19 en el desenvolupament de la pràctica del basquetbol (document del 

protocol de la FCBQ) i les trobareu penjades a la nostra pàgina web i xarxes socials i 

s’aniran actualitzant en funció de com evolucioni la situació epidemiològica.  

Entre volem fer del nostre esport una pràctica segura, esperem que ens ajudeu a 

respectar-les per tal d’evitar el contagi. 

Moltes gràcies per la vostra comprensió  

 

 

Junta Directiva CEB Girona 

 

 


