
 

 

 



 
 
 
El següent protocol incorpora recomanacions sobre les mesures de protecció i prevenció de             
salut, higiènico-sanitàries, d’adequació d'espais, mesures de distanciament i vulnerabilitat.         
Ha estat elaborat per l’EISB Recovery Committee, l’òrgan responsable d’assegurar la salut, el             
benestar i l’educació de tots els qui formem part de la comunitat educativa EISB.  
 
Aquest document contempla les necessitats i les pautes d’actuació específiques i           
d’obligat compliment per al desenvolupament de les activitats lúdico-esportives a les           
instal·lacions d’EISB.  
 
Participants, jugadors/es, familiars, entrenadors/es i monitors/es hauran de seguir         
estrictament les mesures sanitàries i de seguretat estipulades pel nostre protocol intern, en             
consonància amb les recomanacions aportades per organismes nacionals i internacionals. 
 

1. MESURES DE PREVENCIÓ GENERALS:  
 
CONTROL DE TEMPERATURA: 
En arribar a les instal·lacions, es prendrà la temperatura amb un termòmetre frontal a tots               
els assistents.  
En cas de superar els 37,5ºC no hi podran accedir. Si es tracta d’un menor, es trucarà a                  
la seva família perquè el vinguin a recollir.  
 
DISTÀNCIA DE SEGURETAT: 
Entre grups constants, es preservarà la distància física interpersonal de seguretat d’1,5m            
en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona. 
 
MASCARETA: 
És d’obligat compliment portar la mascareta posada dins de les instal·lacions EISB, per a 
totes les persones majors de 6 anys. Als menors de 6 anys se’ls proposarà que la portin 
posada. 
 
No s’exigirà als jugadors/res que la portin posada durant els partits. És recomanable el 
seu ús a les banquetes i s’haurà de guardar juntament amb el seu equipament en el 
moment de jugar (funda).  
Durant les activitats físico-esportives, els/les entrenadors/es i els/les monitors/es hauran de fer ús de 
la mascareta durant les sessions, excepte quan estiguin realitzant la pràctica esportiva. Quan no es 
porti mascareta per aquest motiu, caldrà seguir rigorosament la recomanació de mantenir la 
distància.  
 
HIGIENE DE MANS: 
Cal rentar les mans freqüentment mitjançant solucions hidroalcohòliques així com amb 
aigua i sabó. Els jugadors/es hauran de rentar-se les mans: a l’arribada i a la sortida de la 
pista, així com, abans i després d’anar al WC. 
 
GRUPS CONSTANTS: 
En el cas que no es pugui garantir la distància de seguretat, cal desenvolupar els partits i 
els entrenaments mitjançant grups constants.   
S’entén com a grup constant aquell amb qui de forma continuada, s’hagi tingut contacte 



 
estret en la pràctica esportiva i cap dels seus membres presenti la simptomatologia clínica 
de la COVID-19. 
 
DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT: 
Les entitats col·laboradores que fan ús de les instal.lacions EISB hauran de signar i lliurar una                
declaració de responsabilitat a través de la qual es comprometin a no portar cap participant: que                
presenti simptomatologia compatible amb la covid-19 o que l’hagi presentat en els últims 10 dies o                
que hagi estat declarat contacte estret d’una persona positiva. Així mateix, es compromet a no portar                
cap participant que estigui a l’espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic                
molecular, sigui seva o d’un convivent, feta en el marc d’una sospita clínica d’infecció, ni cap infant                 
que estigui exclòs d’assistir al centre escolar el mateix dia de la realització de l’activitat per qualsevol                 
incidència relacionada amb la Covid-19. El mateix document representarà un compromís del centre a              
avisar a la instal·lació de qualsevol cas positiu en algun dels participants dins del termini dels 10 dies                  
posteriors al final de l’estada.  

Les instal·lacions mantindran el protocol ja implantat al centre sota el “Protocol de Prevenció i               
Protecció EISB 20/21”. 
 

2. ÚS DE LES INSTAL·LACIONS 
 

VESTUARIS 
No està permès fer ús dels vestuaris ni les dutxes fins a nou avís. 
Pels assistents a la piscina, sí que podran fer ús dels vestuaris, sempre que segueixin les mesures 
d’higiene i prevenció establertes. Els vestuaris es netejaran després de l’estada de cada grup 
constant.  
 
MATERIAL 
Quan la naturalesa de les activitats requereixi l’ús compartit de materials se seguirà un protocol 
estricte d’higienització. Es netejarà el material després de cada ús o al final de l’activitat quan no sigui 
possible fer-ho després de cada ús (com en el cas de pilotes). 
 
MENJAR I BEURE 
No es pot beure de les fonts. 
Cada participant haurà de portar la seva ampolla d’aigua, que podrà emplenar als llocs indicats, tot 
seguint les mesures d’higiene recomanades. 
No es podran compartir begudes ni aliments.  
Dins de les instal.lacions estarà prohibit menjar. 
 

3. ENTRADES, SORTIDES I FLUXOS 
 
Les entrades i sortides de les instal·lacions es realitzaran pel lloc designat (PORTA A, accés al                
SPORTS CENTRE).  
 
Per tal d’evitar aglomeracions es recomana que a cada menor el porti i el reculli la mateixa persona.                  
En el moment de la recollida, els adults hauran de mantenir la distància interpersonal entre ells i                 
hauran d’evitar mantenir-se a l’exterior mentre es realitza l’activitat per evitar al màxim qualsevol              
mena de contacte.  
 
Durant els desplaçaments del grup es mantindran les distàncies interpersonals i es farà ús de la                
mascareta. També es practicarà la higiene de mans just abans d’accedir a les instal·lacions on es                
realitzarà l’activitat.  



 
Hi ha una àrea habilitada a l’entrada del Sports Centre perquè els assistents hi              
puguin estacionar les bicicletes, els patins i els cotxets. 
 

 
 
Senyalització i accions informatives 
 
Als punts d’accés i de circulació de les instal·lacions hi ha cartells informatius on es recorden                
les mesures sanitàries bàsiques a seguir (instruccions de neteja de mans, higiene personal a              
les àrees comunes, etc.). 
 
Als passadissos i a les escales hi haurà indicacions que mostrin el sentit de la circulació. 
 
La circulació interna estarà subjecta a un horari específic per cada grup assistent i dia. 
 
El personal del centre garantirà que els diferents grups no coincideixin als passadissos ni als               
lavabos, amb l’objectiu d’evitar aglomeracions i de mantenir la distància física. 
 

4. Piscina 
 

La piscina es podrà utilitzar amb normalitat. Els grups constants no coincidiran, ni al carril ni 
al vestuari, amb altres grups.  
 
Vestuaris: també es podran utilitzar amb normalitat. Per al seu ús se seguirà la norma dels 
grups estables.  
 
 



 
5. GESTIÓ DE CASOS 

En el cas que un dels assistents presenti algun símptoma durant l’estada a les instal.lacions, se                
seguirà el procediment establert pel Departament d’Educació i Salut:  

- Es portarà a la persona afectada a un espai separat d'ús individual ben ventilat i es                
contactarà amb el responsable de la secció.  

- Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li col·locarà una                
mascareta quirúrgica, tant a la persona que ha iniciat símptomes –si és més gran de 2 anys–,                 
com a la persona que l’acompanyi (en cas que es tracti d’un/a menor o d’una persona que                 
pel seu estat de salut no pugui quedar-se sola).  

- Si la persona amb símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica (infants molt petits,               
persones amb problemes respiratoris, que tinguin dificultat per treure’s la mascareta per sí             
mateixa o que tinguin alteracions de la conducta que facin inviable la seva utilització),              
l’acompanyant s’haurà de posar una mascareta FFP2 sense vàlvula, a més d’una pantalla             
facial i una bata d’un sol ús.  

- Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de l’estat             
general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a             
adormir-se...), es trucarà al 061. 

 
6. PLA D’HIGIENE 

 
Es disposa d’un pla de neteja i desinfecció adaptat a cada espai i ús de les instal·lacions (espais                  
esportius, lavabos i dutxes).  

S’assegurarà la neteja, la desinfecció i la ventilació d’espais comuns després de ser utilitzats per més                
d’un grup estable.  

El material que no sigui assignat al grup de convivència i sigui comú es netejarà i desinfectarà                 
després de la seva utilització.  

7. EL PÚBLIC  

Els entrenaments són a porta tancada.  
No està permesa l’entrada de públic a les instal.lacions durant els partits.  
Els familiars que acompanyin els menors d’edat podran accedir fins a la porta d’entrada 
del Sports Centre.  
No es podrà esperar dins del recinte. A l’hora que acabin les activitats, es podran recollir 
els menors als diferents espais designats, depenent de l’activitat.  

8. PARTITS 

Els dies que se celebrin partits a les instal.lacions, el responsable de l’equip haurà de portar imprès 
un llistat amb els noms, cognoms i DNI de tots els assistents, i lliurar-lo al responsable.  

9. RESPONSABLE 

En cas necessari, la persona de contacte és Pep Olivé, extracurricular@eisbarcelona.com  

 

mailto:extracurricular@eisbarcelona.com
David Martín Fernández



PROTOCOL FOR PUBLIC ATTENDANCE AT COMPETITIONS
AT EISB SPORTS CENTRE

1. General requirements to access the stands
a. Absence of illness and symptomatology compatible with COVID-19 (fever, cough,

breathing difficulties, malaise, diarrhoea, etc.). The temperature of those attending

will be taken. If anyone has a temperature of 37.3º or higher, they will not be

allowed to enter the facilities.

b. Any cohabitants or person who has been in close contact with anyone who has

tested positive results or had compatible symptomatology in the previous 14 days

will not be able to access the facilities.

c. People with pre-existing medical conditions will need to take medical advice as to

whether or not they should access the stands, as they are at a high-risk population

of COVID-19.

2. Control of access
a. People using the facilities must respect the instructions of the staff responsible for

the facilities at all times, including this regulation and the elements of information

and safety.

b. The maximum number of attendees is limited to two per athlete.

c. Anyone  accessing the facilities must wear a facemask.

d. It will be compulsory to take a temperature reading and to wash hands with

hydro-alcoholic gels before accessing the stands.

e. The attendees must provide their personal details, in order to GUARANTEE

TRACEABILITY. You must complete the attached document (name and surname,

contact telephone and DNI) and send it to the appointed person in charge of the

facilities.

f. Respect the entry and exit zones. Do not enter or leave the premises until given

instructions to do so.



3. Entry and exit.
a. Enter via the Sports Centre (Access Door A). From there entrer the stands or

football pitch as required.

b. Exit via the external staircase leading to the exit ramp.

4. Areas open to the public (football pitch):
a. On the football pitch, the spectators must stand in front of the gate leading to the

pitch.

b. The bubble groups must maintain a distance of 1.5 m. between each group.

5. Areas open to the public (pavilion):
c. In the pavilion, the public will be seated in the stands. These will be divided into two

zones, one for the home fans and one for the away fans.

d. Each bubble group must stay in the reserved areas.

e. The bubble groups must maintain a distance of 1.5 m. between each group.

6. Match change over
f. Supporters will not be able to enter until the supporters of the previous match have

all left.



PROTOCOLO DE ASISTENCIA DE PÚBLICO EN COMPETICIONES
EISB SPORTS CENTRE

1. Requisitos generales para acceder a las gradas
a. Ausencia de enfermedad y de sintomatología compatible con el COVID-19 (fiebre,

tos, dificultad respiratoria, malestar, diarrea…). Se tomará la temperatura a los

asistentes. Si alguien presenta 37,3º o superior, no podrá acceder a las

instalaciones.

b. No podrán acceder convivientes o contactos estrechos de un positivo confirmado o

con sintomatología compatible en los 14 días anteriores.

c. Las personas con patologías previas de base será necesario que sean valoradas

por los servicios médicos de forma individual para que se determine si pueden o no

acceder a las gradas, puesto que son población de mayor riesgo frente al

COVID-19.

2. Control de acceso
a. Las personas usuarias deberán respetar, en todo momento, las indicaciones del

personal responsable de las instalaciones, así como esta normativa y los elementos

de información y señalización.

b. El aforo máximo establecido se limita a dos acompañantes por deportista.

c. Toda persona que acceda a las instalaciones deberá hacerlo con mascarilla.

d. Será obligatoria la toma de temperatura y el lavado de manos con geles

hidroalcohólicos antes de acceder a las gradas.

e. Los/las asistentes deberán facilitar sus datos personales para GARANTIZAR LA

TRAZABILIDAD. Será necesario cumplimentar el documento anexo (nombre y

apellidos, teléfono de contacto y DNI) y entregarlo al responsable de la entidad

previamente a la asistencia a la competición.

f. Deberán respetarse las zonas de entrada y de salida. No se podrá acceder ni salir

de las gradas hasta que no se indique lo contrario.



3. Entradas y salidas.
a. Las entradas se realizarán por el Sports Centre (puerta de acceso A). Después se

accederá a las gradas del pabellón o al campo de fútbol, según corresponda.

b. Las salidas se realizarán por las escaleras exteriores que dan acceso a la rampa de

salida.

4. Zonas habilitadas para el público (campo de fútbol):
a. En el campo de fútbol, el público deberá colocarse detrás de la valla que da acceso

al campo.

b. Los grupos burbuja deberán respetar la distancia de 1,5 m. entre ellos.

5. Zonas habilitadas para el público (pabellón):
a. En el pabellón, el público deberá colocarse en las gradas. Estas estarán divididas

en dos zonas, una para la afición local y otra para la visitante.

b. Cada grupo burbuja deberá ocupar los espacios reservados.

c. Los grupos burbuja deberán respetar la distancia de 1,5 m. entre ellos.

6. Cambio de partido
a. Hasta que no haya salido el público del partido que se ha acabado no podrá entrar

la afición del siguiente.



PROTOCOL D'ASSISTÈNCIA DE PÚBLIC EN COMPETICIONS
EISB SPORTS CENTRE

1. Requisits generals per accedir a les graderies
a. Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos,

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...). Es prendrà la temperatura als assistents.

Si algú presenta 37,3º o superior, no podrà accedir a les instal·lacions.

b. No hi podran accedir convivents o contactes estrets d’un positiu confirmat o amb

simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

c. Les persones amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorades pels

serveis mèdics de manera individual per tal que es decideixi si poden o no accedir a

les graderies, donat que són població de major risc davant la COVID-19.

2. Control d’accés
a. Les persones usuàries hauran de respectar, en tot moment, les indicacions del

personal responsable de les instal·lacions, així com aquesta normativa i els

elements d'informació i senyalització.

b. L’aforament màxim establert es limita a dos acompanyants per esportista.

c. Tothom que accedeixi a les instal·lacions, haurà de fer-ho amb mascareta.

d. Serà obligatòria la presa de temperatura i la rentada de mans amb gels

hidroalcohòlics abans d’accedir a les graderies.

e. Els/les assistents hauran de facilitar les seves dades personals, per tal de

GARANTIR LA TRAÇABILITAT. Caldrà complimentar el document annex (nom i

cognoms, telèfon de contacte i DNI) i lliurar-lo al responsable de l’entitat prèviament

a l’assistència a la competició.

f. S’hauran de respectar les zones d’entrada i sortida. No es podrà accedir ni sortir de

les graderies fins que no s’indiqui el contrari.



3. Entrades i sortides.
a. Les entrades es realitzaran per l’Sports Centre (porta d'accés A). Després

s’accedirà a les grades del pavelló o al camp de futbol, segons escaigui.

b. Les sortides es realitzaran per les escales exteriors que donen accés a la rampa de

sortida.

4. Zones habilitades pel públic (camp de futbol):
a. Al camp de futbol, el públic s’haurà de col·locar darrere de la tanca que dóna accés

al camp.

b. Els grups bombolla hauran de respectar la distància d’1,5 m. entre ells.

5. Zones habilitades pel públic (pavelló):
a. En el pavelló, el públic s’haurà de col·locar a les grades. Aquestes estaran dividides

en dues zones, una per l’afició local i una per la visitant.

b. Cada grup bombolla haurà d’ocupar els espais reservats.

c. Els grups bombolla hauran de respectar la distància d’1,5 m. entre ells.

6. Canvi de partit
a. Fins que no hagi sortit el públic del partit que s’ha acabat no podrà entrar l’afició del

següent.



FULL DE CONTROL D’ASSISTÈNCIA - EISB SPORTS CENTRE

Amb la cumplimentació d’aquest document es declara que no es presenta

símptomes COVID ni s’ha estat en contacte en els darrers 14 dies amb persones

positives en COVID i que si es presentessin símptomes abans del partit, no

s’accediria al mateix.

ENTITAT:

DATA:

Nº NOM i COGNOMS DNI TELÈFON
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