
 
Protocol activitats esportives esportius 

Entrenaments: 

1. És obligatori rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic al moment d’entrar, trobareu el 

dosificador a l’entrada. 

2. És obligatori l’ús de la mascareta a les instal·lacions esportives en tot moment per a 

tothom. Just en el moment de la pràctica esportiva és quan els esportistes no cal que la 

portin. 

3. És obligatori mirar la temperatura en el moment d’entrar, cap esportista podrà entrar si 

està a més de 37,2º. 

4. Tota entitat promotora d’activitat física esportiva haurà de garantir la traçabilitat dels 

grups estables així com els esportistes que hi participen mitjançant la protocol·lització 

de les mesures que permetin identificar els esportistes, tenir el control de la 

simptomatologia clínica i dels seus possibles contactes de risc. 

5. Les persones que participin en activitats esportives organitzades hauran de declarar 

responsablement  que en els darrers 14 dies no han tingut cap simptomatologia 

compatible amb el COVID19, no haver estat positiu, no haver conviscut amb persones 

que ho hagin estat ni haver tingut contacte estret amb persones afectades per la 

mateixa, així com obligar-se a posar en coneixement en el cas de tenir símptomes o 

haver estat positiu. 

6. Les entitats esportives seran responsables de l’ús i desinfecció del seu material que 

hauran utilitzat en les sessions d’entrenament i partits. 

7. L’entrada i la sortida està diferenciada  per recorreguts diferents 

8. Entrenaments a porta tancada, sense públic ni pares. 

9. Utilització de vestidors pel: primera catalana, el segona catalana i el juvenil: sempre serà 

el mateix vestidor i és obligatori portar la mascareta mentre et canvies. 

10. No s’ha de portar mascareta a les dutxes però si que s’ha de mantenir la distancia de 

seguretat, utilitzant una dutxa si i l’altre no. 

 

 

 

 



 
Protocol activitats esportives esportius 

Els dies de partit: 

1. És obligatori rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic al moment d’entrar, trobareu el 

dosificador a l’entrada. 

2. És obligatori l’ús de la mascareta a les instal·lacions esportives en tot moment per a 

tothom. Just en el moment de la pràctica esportiva és quan els esportistes no cal que la 

portin. 

3. És obligatori mirar la temperatura en el moment d’entrar, cap esportista i acompanyant 

podrà entrar si està a més de 37,2º. 

4. Tota entitat promotora d’activitat física esportiva haurà de garantir la traçabilitat dels 

grups estables així com els esportistes que hi participen mitjançant la protocol·lització 

de les mesures que permetin identificar els esportistes, tenir el control de la 

simptomatologia clínica i dels seus possibles contactes de risc. 

5. Les persones que participin en activitats esportives organitzades hauran de declarar 

responsablement  que en els darrers 14 dies no han tingut cap simptomatologia 

compatible amb el COVID19, no haver estat positiu, no haver conviscut amb persones 

que ho hagin estat ni haver tingut contacte estret amb persones afectades per la 

mateixa, així com obligar-se a posar en coneixement en el cas de tenir símptomes o 

haver estat positiu. 

6. Les entitats esportives seran responsables de l’ús i desinfecció del seu material que 

hauran utilitzat en les sessions d’entrenament i partits. 

7. Els esportistes i públic han de realitzar el recorregut diferent. 

8. Pels partits de base pot assistir un màxim de 2 persones per esportistes, recordant que 

cada persona que entra a la instal·lació s’han de tenir les dades de responsabilitat del 

covid19 i de traçabilitat. 

9. L’aforament de les grades és de 50 persones 

10. Utilització de vestidors serà viable i pactada cada setmana en funció dels partits. 

11. No s’ha de portar mascareta a les dutxes però si que s’ha de mantenir la distancia de 

seguretat, utilitzant una dutxa si i l’altre no. 

12. Les zones de públic estaran marcades com a zona local i zona visitant, cal respectar-ho 

13.  El públic en acabar el partit ha de sortir de les instal.lacions en el transcurs de 5 minuts, 

per poder permetre l’entrada del següent partit. 



 
        


