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Protocol Covid per a les Entitats Esportives  

 

Normativa accès pista 

-  Les entitats seran les responsables de les entrades i sortides dels equips. 

-  L’entrada és per la primera porta al arribar al Pavelló, no es pot entrar per la 
principal, aquesta només és per als usuaris/abonats del Pavelló. Aquesta porta 
ha d’estar sempre tancada, només s’ha d’obrir quan entri un grup i seguidament 
tancar-la. 

-  El responsable de cada grup prendrà la temperatura a l’entrada de la 
instal.lació, desinfecció (higiene de mans) amb gel i desinfecció del calçat de 
carrer. 

- És OBLIGATORI el canvi de calçat per entrar a la pista, aquest, es realitzarà 
als bancs del hall, no s’hi podrà accedir amb el calçat de carrer.  

-  La mascareta és obligatoria en tota la instal.lació excepte quan s’entri a pista 

a jugar, escalfar i/o entrenar.  

-  No es poden barrejar els equips (tant en entrenaments com en partits), cada 
equip (jugador/a i entrenador/a) és un grup de convivència, excepte si les 
federacions ho permeten, en aquest cas, s’ha de seguir el seu protocol.  

- Per tal de garantir la traçabilitat, els entrenaments es faran en franges horàries 
senceres, entraran tres grups, primer l’equip que ocupi el mòdul 3, seguidament, 
l’equip que ocupi el mòdul 2 i, finalment, l’equip que ocupi el mòdul 1. Al finalitzar 
l’entrenament, es desinfectarà tot el material utilitzat i la pista, tots tres sortiran 
per la  porta d’emergència del seu mòdul, seguidament podrán entrar els altres 
grups, de la mateixa manera.  

- Els equips que hagin entrat a la pista, per accedir al seu mòdul ho han de fer 
per la dreta, el més a prop als panells de fusta, aquest passadís ha d’estar lliure 
per poder passar. (annex 1) 

- Fins que l’equip que ocupa la pista d’entrenament/partit no l’abandoni, no pot 
entrar el següent. 

- Cal desinfectar el material utilitzat en cada canvi d’equip. 

- Cada entitat utilitzarà el seu propi material. No està permès utilitzar material 
d’altres entitats. 

- Hi haurà una persona responsable de cada grup per anar a buscar el material 
al magatzem. 

-  Les portes laterals del Pavelló han de romandre tancades, només obrir-les per 
sortir de l’entrenament o partit. Els entrenaments es fan a porta tancada. 

- Llistat diari de totes les persones que entrin al pavelló, tant en entrenaments 

com en partits, sabent també els horaris de tots ells.  
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- A la pista, es restringeixen les entrades als partits i entrenaments, només hi 

podran assistir els jugadors/es amb els seu cos tècnic i l’àrbit/s. 

- És obligatori recollir tot el material i desinfectar-lo cada cop que s’acabi 

l’entrenament/partit. No es pot començar un partit o entrenament si no s’ha 

desinfectat TOTA la pista incloent el material utilitzat (bancs, cadires, marcador, 

porteries, material de l’entitat, zones de pas...) 

- La pista poliesportiva ha de quedar totalment recollida quan es finalitzi la 
jornada. 

- L’aforament de cada mòdul és de 16 persones. 

- L’aforament de la pista sencera és de 32 persones. 

- Els partits que es realitzin en mòduls, es duran a terme al mòdul 1 i al mòdul 3, 
el mòdul 2 s’utilitzarà per posar banquetes a la zona més propera de cada mòdul 
on es jugui, s’abandonarà la intal.lació per les portes d’emergència de cada 
mòdul. 

- Vestuaris tancats 

- Es disposarà d’un kit de desinfecció (assumeix Ajuntament). 

- Cal seguir el protocol de les respectives federacions esportives. 

- Les grades s’obriran només pels partits del cap de setmana 

● L’accés a grades es realitzarà per la porta de les entitats, s’obriran 
portes 10 minuts abans de l’inici del partit, un cop comencin els 
partits, no es podrà entrar. 

● Les entitats seran les responsables de prendre la temperatura, 
desinfectar el calçat de carrer i les mans de les persones que hi 
accedeixin, portaran un llistat d’aquestes.  

● Al finalitzar els partits, han de desinfectar les grades per poder 
accedir-hi els espectadors dels següents equips.  

● No s’hi podrà accedir si no s’ha fet la desinfecció. 
● Cada cop que es desinfectin les grades, s’ha d’anotar al registre de 

desinfecció que hi ha a la porta de sortida.  
● No es podrà entrar un cop començat el partit, si alguna persona 

abandona les grades a mig partit, no podrà tornar a entrar. 
● La porta d’accés a les instal.lacions ha d’estar sempre tancada. 
● L’aforament serà segons la normativa vigent. 
● La sortida de les grades serà per la terrassa del pavelló, cada grada 

per la seva respectiva porta d’emergència, dirigint-se al Passatge 
de l’Esport. 

 

Normativa accès sala polivalent Blava 

- Accés per la porta d’emergència de la sala polivalent Blava, l’entrada i la 
sortida es realitzaran per la mateixa porta, la responsabilitat serà de l’entitat 
que l’ocupa. 
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-  El responsable de cada grup prendrà la temperatura a l’entrada de la 
instal.lació, desinfecció (rentat de mans) amb gel i desinfecció del calçat de 
carrer, en el cas de l’entitat de Taekwondo, i sabent que la seva activitat es 
realitza sense calçat, aquest s’haurà de treure a l’entrar a la sala. 

- L’aforament és de 14 persones.  

- Ús de la mascareta obligatori excepte a l’hora de fer exercici. 

- Vestuaris tancats. 

- Llistat diari dels/les esportistes que ocupin la sala adjuntant les franges 
horàries. 

- Desinfecció del material propi de l’entitat i de la sala cada canvi de grup i al 
finalitzar tots els entrenaments. 

- Cada entitat utilitzarà el seu propi material.  

- No es pot utilitzar material d’altres entitats. 

 

Normativa sala reunions 

- Accés per la porta principal del pavelló 

- Aforament 4 persones. 

- Presa  de temperatura, desinfecció de calçat i desinfecció (rentat de mans amb 

gel) 

- Restringir al màxim les reunions. 

- Llistat de persones que l’han ocupat adjuntant les franges horàries. 

- Desinfecció de la sala i el material utilitzat. 

 

 

Normativa Camp de Futbol Municipal 

- Les entitats seran les responsables de les entrades i sortides dels equips. 

- L’entrada i la sortida es realitzaran per la porta principal, separades una de 

l’altra per la distància de seguretat. 

- L’entitat serà l’encarregada de nomenar un responsable per grup per tal de 

prendre la temperatura i desinfectar-se amb gel. 

- Fins que l’equip que ocupa el camp d’entrenament/partit no l’abandoni, no pot 
entrar el següent. 

-  La mascareta és obligatoria en tota la instal.lació excepte quan s’entri al camp 
a jugar, escalfar i/o entrenar.  
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-  No es poden barrejar els equips (tant entrenaments com en partits), cada equip 
(jugador/a i entrenador/a) és un grup de convivència. 

- Cada entitat utilitzarà el seu propi material. No està permès utilitzar material 
d’altres entitats. 

- Cal desinfectar el material utilitzat en cada canvi d’equip. 

- Hi haurà una persona responsable de cada grup per anar a buscar el material 
al magatzem. 

- Vestuaris tancats 

- Disposaran d’un kit de desinfecció (assumeix Ajuntament). 

- - Les grades s’obriran només pels partits del cap de setmana 

● Les entitats seran les responsables de prendre la temperatura, 
desinfectar calçat de carrer i les mans de les persones que hi 
accedeixin, portaran un llistat d’aquestes.  

● Al finalitzar els partits, han de desinfectar les grades per poder 
accedir-hi els espectadors dels següents equips.  

● No s’hi podrà accedir si no s’ha fet la desinfecció. 
● Cada cop que es desinfectin les grades, s’ha d’anotar al registre de 

desinfecció que hi ha a la porta de sortida.  
● No es podrà entrar un cop començat el partit, si alguna persona 

abandona les grades a mig partit, no podrà tornar a entrar. 
● La porta d’accés a les instal.lacions ha d’estar sempre tancada. 
● L’aforament serà segons la normativa vigent. 

 

 

Pista de Tenis 

- L’entitat o Associació serà el/la responsable de cada grup. 

- L’entitat o Associació nomenarà un responsable per tal que es compleixi la 

normativa vigent. 

- La persona designada per l’entitat/Associació anirà a buscar la clau per poder 

entrar a la pista de tenis per la porta de ferro que hi ha al costat de les pistes, al 

finalitzar la sessió, tothom sortirà per la mateixa porta i, es tornaran les claus a 

consergeria. 

- La persona responsable de cada grup, prendrà la temperatura a l’entrada de la 
instal.lació, desinfecció amb gel. 

- Es realitzarà un llistat diari de les persones que han ocupat la pista. 

-  La mascareta és obligatoria en tota la instal.lació excepte quan s’entri a pista 

a jugar, escalfar i/o entrenar.  

-  No es poden barrejar els equips (tant entrenaments com en partits), cada equip 
(jugador/a i entrenador/a) és un grup de convivència. 
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Documentació 

Per poder fer ús de les instal.lacions esportives municipals, cada entitat haurà de 

presentar per registre a l’Ajuntament, la següent documentació: 

- Protocol d’actuació per als entrenaments i partits. 
- Compromís de Responsable dels seus jugadors/es 
- Declaració Responsable de seguretat i higiene. 
- Llistat de tots els seus equips amb hora d’entrenament, mòdul  que faran 

servir i el seu responsable. 
- Declaració responsabilitat per cada partit. 

 

No es podrà accedir a les instal.lacions esportives a tota aquella persona que 

tingui una temperatura superior a 37,2º. 

No es podrà accedir a les instal.lacions esportives del Morell sense presentar la 

documentació requerida. El termini de lliurament de la documentació és el 7 

d’octubre de 2020 i la declaració de responsabilitat per cada partit s’ha de 

presentar amb 48 hores d'antelació. 

L’Ajuntament del Morell es reserva el dret d’admisió a les instal.lacions esportives 

a aquella entitat que no compleixi la normativa. 
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Annex 1 

 


