Bàsquet Club Tecla Sala

PROTOCOL DE PREVENCIÓ EN INSTAL·LACIONS I ACTIVITATS
ESPORTIVES PEL COVID-19 DEL BCTS

FINALITAT I ÀMBIT DEL PROTOCOL:
- Finalitat del protocol: Proposar mesures per a poder realitzar l'activitat de bàsquet
en el Col·legi Tecla Sala i Col·legi Fàtima per a minimitzar el risc de contagi pel COVID-19.
-

Caràcter subordinat del present protocol: Les propostes estaran sempre subordinades

a les normes i directrius que marquin les autoritats competents, les quals sempre tenen
prevalença.

REGLES GENERALS DE LES MESURES D'ACTUACIÓ I PREVENCIÓ
- Distància social: S'ha de garantir que almenys hi hagi 2 metres de distància entre els esportistes.
- Higiene de mans: S'ha de garantir la higiene de les mans dels usuaris de l’activitat (Gel o líquid
desinfectant). Tots els jugadors hauran de desinfectar-se les mans en el moment d’entrar a pista
als partits.
- Material:
●

És aconsellable que cada jugador/a porti la seva pilota per a l’entrenament.

●

El material es desinfectarà sempre després de cada ús.

- Mascareta: Tots els integrants de l’equip portaran mascareta excepte en el moment de
l’entrenament on els jugadors poden estar sense ella. Es recomana que els entrenadors la portin.
Als partits tots els jugadors que estiguin a la banqueta hauran de portar la mascareta posada
- Declaració responsable: Tots els jugadors/es menors d’edats, han de signar la declaració
responsable de la Federació Catalana de Basquetbol i la del Bàsquet Club Tecla Sala.
- Registre de participació : Tots els equips hauran d’omplir el registre facilitat per la FCBQ abans del
començament del partit.
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MESURES PREVENTIVES EN INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I ANALISIS DE LES DIFERENTS
ZONES DE LA INSTAL·LACIÓ
- Zona d'Accés: S’estableixen les següents normes:
●

Es prendrà la temperatura a tots els integrants de l’equip a l’accés de la instal·lació. La
temperatura màxima per poder realitzar l’entrenament serà de 37,4°C.

●

Accés només a jugadors, entrenadors, delegat de camp i delegat d’equip segons torn i
aforament.

●

Accés amb màscares de protecció personal.

●

Distància social de 2m en les zones d'entrades.

●

Accessos escalonats a fi d'evitar aglomeracions en les entrades. L’equip només entrarà a
la instal·lació quan l’altre equip hagi sortit d’ella, deixant l’espai perquè es faci. L’entrada
es farà tot l’equip sencer (jugador i entrenadors). No podran entrar jugadors de forma
individual.

●

No podran accedir a la instal·lació pares, mares o acompanyats. Només accediran si fos
estrictament necessari. La recollida dels jugadors/es es realitzarà a la porta de la
instal·lació.

●

Desinfecció de mans a l'accés de la instal·lació amb gel hidroalcohòlic.

●

Desinfecció de calçat a l'accés de la instal·lació.

L'INCOMPLIMENT DE LES MESURES DONARÀ DRET Al CLUB DE PODER ADOPTAR LES
MESURES NECESSÀRIES DE PROHIBICIÓ D'ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ PER MOTIUS DE
SEGURETAT.
- Zones Comunes: Es fixen les següents regles:
●

Prohibir parades dels participants en les zones de trànsit.

●

Establir taules o punts d’higiene amb el gel desinfectant.

●

Fonts comunes tancades.
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- Vestuaris: Es fixen les següents regles:

EN CAP CAS PODRAN OBRIR-SE VESTUARIS O ZONES DE DUTXA PER SER ALT RISC DE CONTAGI.
Els esportistes vindran vestits i preparats per a la pràctica esportiva.
Podran habilitar-se, en casos estrictament necessaris, d'ESPAIS AUXILIARS per a canviar-se.
L'ocupació
supòsits

màxima

d'aquests

espais

serà

d'una

persona

(excepte

aquells

de persones que puguin requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà la

utilització pel seu acompanyant). Neteja i desinfecció d'aquest ESPAI AUXILIAR, després de cada
ús, així com a la finalització de la jornada.

Tanmateix a l’establert, l’àrbitre podrà fer-ne ús del vestuari en tot moment (únicament l’àrbitre).

- Lavabos: Es fixen les següents regles:
●

Ús sol en cas d'extrema i urgent necessitat.

●

Limitació d'aforament: ocupació màxima d'UNA PERSONA.

●

Accés

amb mascareta

d'estada
●

en

que

es

mantindrà

durant

tot

el

temps

el lavabo.

Dispensadors de gel desinfectant per a mans i lavabos amb sabó que permeti
la rentada i neteja de mans: rentada obligatòria per als usuaris a l'entrada i abans de la
sortida.

●

Cada jugador/a ha de portar la seva ampolla d’aigua per hidratar-se durant
l’entrenament.

- Accés públic: Només podran accedir a les instal·lacions els jugador/es, entrenador/es, delegats
d’equip i /o delegat de camp. Totes les persones sense cap llicència federativa, no podran accedir
a la instal·lació.

