
 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOL COVID 

CLUB BÀSQUET LLIÇÀ D’AMUNT 

Temporada 2020 - 2021  

 

  



 

NORMATIVA D’ÚS DEL PAVELLÓ D’ESPORTS  

Caldrà complir la normativa establerta per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt al seu 
protocol d’us de les instal·lacions: 

ESPORTISTES 

ARRIBADA  A LA INSTAL·LACIÓ: 

1. Arribada amb mascareta i concentració per grups de convivència a la zona 
exterior del Pavelló  respectant   la   distància interpersonal de 1,5 metres. 

2. Els esportistes hauran de venir amb la indumentària esportiva posada, excepte  
el  calçat  esportiu  que  se’l podran canviar  a  l’interior  de  la instal·lació. 

3. No està permès l’ús dels vestuaris i dutxes pels equips fins a categoria Junior o 
Juvenil. 

4. Es recomana portar una ampolla o bidó d’hidratació i roba esportiva per poder-
se tapar un cop finalitzi l’entrenament. 

 

PRESA DE TEMPERATURA 

1. Presa  de  temperatura  dels  entrenadors/es  i  participants  per  part  del 
responsable /entrenador de l’entitat. 

 

ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ 

1. Accediran per la porta negre d’emergència de la façana principal seguint els 
recorreguts senyalitzats de la instal·lació. 

2. Només podran accedir a l’espai esportiu (pista) els organitzadors de l’activitat i 
els participants.  

3. El conserge s’encarregarà d’obrir i tancar les portes d’entrada i sortida i només 
permetrà l’entrada i sortida conjunta del grup. Si algun esportista arriba  tard,  el  
responsable  de  l’entitat  haurà  de  sortir  a  buscar-lo  i prendre-li la 
temperatura.  

4. Caldrà puntualitat per part dels integrants de cada grup per tal que puguin 
accedir   amb   el   seu   responsable,   ja   que   no   es   podrà   accedir 
individualment. 

5. Neteja i desinfecció de mans amb el gel hidroalcohòlic que la instal·lació posa a 
disposició dels usuaris. 

6. Neteja i desinfecció del calçat a través de les estores situades als canals 
d’entrada. 

7. Caldrà que les persones que accedeixin al recinte evitin tocar zones de 
contacte comú, tals poms de porta, parets...etc. 

 

 



ABANS DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA: 

1. Les bosses/motxilles s’hauran de deixar al lateral del terreny de joc. No podran 
apilar-se, cadascuna haurà de tenir el seu espai. 

2. Els participants es podran treure la mascareta per fer l’activitat física però la 
persona responsable l’haurà de dur en tot moment.  

 

DURANT LA PRÀCTICA ESPORTIVA: 

1. Els usuaris hauran de desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic al llarg  
de  la  pràctica  esportiva.  Cada  entitat  haurà  de  garantir  que  els 
esportistes disposen de les solucions hidroalcohòliques pertinents i que 
s’utilitzen correctament. 

2. En cas d’utilització dels serveis durant l’activitat esportiva, cal desinfectar-se les 
mans abans i després. 

 

ACCÉS ALS SERVEIS  

1. Només es podrà accedir als lavabos de forma individual. 

 

DESPRÉS DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 

1. Cada  entitat  al  finalitzar  l’activitat,  haurà  de  netejar  i  desinfectar  el 
material. En cas que un entrenador/a tingui dos sessions d’entrenament 
seguides també ha de desinfectar el material. 

 

SORTIDA DE L’ACTIVITAT 

1. S’haurà de respectar l’horari d’acabament amb molta puntualitat ja que la 
sortida haurà de ser conjunta i esglaonada per no coincidir amb altres grups. 

 

PÚBLIC 

ARRIBADA  A LA INSTAL·LACIÓ: 

1. Arribada amb mascareta i concentració per grups de convivència a la zona 
exterior del Pavelló  respectant   la   distància interpersonal de 1,5 metres. 

2. Presentació de la persona de contacte responsable del públic, ja sigui local o 
visitant a la conserge de la instal·lació. 

3. Entrega del document de seguiment de públic de la instal·lació (Annex 3 – 
Específic de cada Federació) 

 



PRESA DE TEMPERATURA 

1. Presa  de  temperatura  del públic per  part  del responsable de la instal·lació i 
anotació dels resultats al full de seguiment. 

 

ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ 

1. Durant els entrenaments de dilluns a divendres, l’accés a la graderia estarà 
prohibit. 

2. Durant les competicions de cap de setmana, accediran a les grades per la 
porta negre d’emergència de la façana principal i pujaran a les grades per 
l’escala est. 

3. Només podran accedir a l’espai de grades el públic registrat al full de 
seguiment. 

4. El públic podrà dirigir-se a la zona de grada habilitada per cada competició. Es 
dividiran les quatre franges de grada de la següent manera: 

5. GRADA A, GRADA B, GRADA C i GRADA D. 
6. L’aforament màxim de cada graderia serà de 15 persones garantint així els 1,5 

metres de distància de seguretat i distribuint l’ús de les graderies en funció dels 
aficionats de cada entitat i/o equip. 

7. En cas de disputar competicions a doble pista, l’aforament màxim permès per 
cada entitat o equip serà de 15 persones i a competicions de pista sencera de 
30 aficionats/es per equip. 

8. Només es podran fer servir els seients autoritzats senyalitzats de color verd. 
Els seients no autoritzats estaran senyalitzats de color vermell. 

9. Caldrà puntualitat per part dels integrants de cada grup per tal que puguin 
accedir   amb   el   seu   responsable,   ja   que   no   es   podrà   accedir 
individualment. No obstant, si algun membre del públic autoritzat arriba tard, 
serà el responsable de públic de cada entitat o equip el que haurà de dirigir-se 
a la conserge de la instal·lació per donar-li accés segons la normativa quan la 
seva tasca li permeti. 

10. Un cop s’accedeixi, caldrà la neteja i desinfecció de mans amb el gel 
hidroalcohòlic que la instal·lació posa a disposició dels usuaris. 

11. Caldrà que les persones que accedeixin al recinte evitin tocar zones de 
contacte comú, tals poms de porta, baranes, parets...etc. 

 

DURANT LA PRÀCTICA ESPORTIVA: 

1. El públic haurà de desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i haurà de 
dur la mascareta, en tot moment, de forma obligatòria. 

  



 

ACCÉS ALS SERVEIS  

1. Durant la celebració dels partits no estarà permès l’ús dels serveis. En cas de 
necessitat urgent, els serveis destinats al públic estaran ubicats al bar del 
Pavelló i caldrà accedir-hi per la rampa principal. 

 

SORTIDA DE L’ACTIVITAT 

1. La sortida del públic es realitzarà per les portes de emergència situades a la 
part superior de les grades. S’haurà de respectar el recorregut de sortida. 

 

OBLIGATORI COMPLIMENT PER CELERBACIÓ DE PARTITS 

No hi ha distinció en partits amistosos i partits oficials. En qualsevol dels casos estem 
obligats omplir i registrar els documents del seguiment i control del protocol Covid de la 
Federació Catalana de Basquetbol. Concretament l’annex 4 (relació de jugadors/es) i 
Annex 5 (Relació de públic). 

Caldrà sol·licitar a l’equip contrari tots dos documents per tal de poder accedir a les 
instal·lacions. Tant a la pista com a la grada. 

 

 

 

 

 



ANNEX 4 
REGISTRES D’ACTIVITAT – CONTROL ASSISTÈNCIA 

A-  CLUBS ESPORTIUS 

Aquest document s’haurà d’emplenar un sols cop a l’inici de la temporada i s’haurà d’actualitzar en el 
cas de produir-se canvis en la plantilla. Un cop complimentat el Registre, el responsable de l’equip 
lliurarà tan aquest primer Registre com les possibles posteriors actualitzacions al Responsable de 
Protocol de Club o Entitat. 

Nom del club/entitat:      Equip: 

Nom i Cognoms Responsable equip: Telèfon: 

RELACIÓ DE JUGADORS 

Nom i cognoms DNI Telèfon Adreça 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

RELACIÓ DE TÈCNICS/STAFF EQUIP 

Nom i cognoms DNI Telèfon Adreça 
1 

2 

3 

4 

5 

ALTRES PARTICIPANTS 

Nom i cognoms DNI Telèfon Adreça 
1 

2 

3 

4 

5 

Data de realització: Data d’actualització 3: 
Data d’actualització 1: Data d’actualització 4: 
Data d’actualització 2: Data d’actualització 5: 

Nota: Aquest annex es facilita per la custòdia del club. 



 

PROTOCOL PER A LA MINORITZACIÓ DEL RISC DE CONTAGI DE LA COVID-19 PREVENCIÓ DE CONTAGIS PER LA COVID-19  
ALS ENTRENAMENTS I COMPETICIONS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL 

PROPOSTA ANNEX 5 
REGISTRES D’ACTIVITAT – CONTROL D’ASSISTÈNCIA PÚBLIC 

 
B- MODEL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

 
Aquest document haurà de realitzar-se a cada instal·lació, cada jornada de celebració de 
competicions, partits i/o esdeveniments. Un cop complimentat, el responsable del Protocol de cada 
club haurà de custodiar el registre durant com a mínim, 30 dies des de la celebració de 
l’esdeveniment. 
 
 
Nom del club/entitat:                                                                     Data: 
 
Instal·lació esportiva: Horari: 
 

 

HORARI 
PISTA 1 

EQUIP 1 EQUIP 2 

Nom i cognoms/DNI/Telèfon Nom i cognoms/DNI/Telèfon 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Nota: Aquest annex es facilita per la custodia del club 


