
MESURES OBLIGATÒRIES

MESURES RECOMANADES

HIGIENE 
DE MANS

EVITAR EL 
CONTACTE FÍSIC

MASCARETA

OMPLIR EL FULL DE COMPROMÍS

Amb gel 
hidroalcohòlic o 
aigua i sabó en el 
moment d’accés 
a la instal·lació 
i posteriorment 
sempre que sigui 
possible

innecessari 
(salutacions, 
celebracions...)

Sempre i dels 
models FFP2 
o KN95.

i declaració responsable mitjançant l’App 
BQLlicències on s’informa que no es té 
simptomatologia ni contacte amb cap cas positiu 
i l’obligatorietat de notificar immediatament 
qualsevol canvi

EQUIP TÈCNIC DE L’EQUIP

MATERIAL 
D’HIGIENE 
DELS EQUIPS
Cada equip portarà 
el seu propi 
material: hidrogel,
mascaretes, guants, 
farmaciola així 
com la beguda en 
ampolles individuals

menys el calçat 
de partit, que 
es posa a la 
instal·lació

VENIR 
CANVIATS 
DE CASA



MESURES OBLIGATÒRIES

MESURES RECOMANADES

HIGIENE 
DE MANS

MATERIAL 
D’HIGIENE 
DELS EQUIPS

menys el calçat de 
partit, que es posa 
a la instal·lació

JUGADOR/A

OMPLIR EL FULL DE COMPROMÍS

Amb gel 
hidroalcohòlic o 
aigua i sabó en el 
moment d’accés 
a la instal·lació 
i posteriorment 
sempre que sigui 
possible

MASCARETA
Sempre, excepte 
quan es juga o 
s’està a la banqueta 
com a substitut 
(en ambdós casos, 
l’ús és opcional).

i declaració responsable mitjançant l’App 
BQLlicències on s’informa que no es té 
simptomatologia ni contacte amb cap cas positiu 
i l’obligatorietat de notificar immediatament 
qualsevol canvi

EVITAR EL 
CONTACTE 
FÍSIC

VENIR CANVIATS 
DE CASA

innecessari 
(salutacions, 
celebracions...)

Cada equip 
portarà el seu propi 
material: hidrogel, 
mascaretes, guants, 
farmaciola així 
com la beguda en 
ampolles individuals



MESURES OBLIGATÒRIES

MESURES RECOMANADES

MANTENIR 1,5m
DISTÀNCIA
SEMPRE

EVITAR EL 
CONTACTE FÍSIC

MASCARETA

fins i tot durant 
el partit

innecessari 
(salutacions, 
celebracions...)

Àrbitres. Sempre 
excepte quan es 
jugui el partit 
(en aquest cas 
es opcional) es 
recomana els 
models FFP2 
o KN95.
Auxiliars de 
taula. Sempre, 
es recomanen 
els models FFP2 
o KN95

En cas que la 
instal·lació obrir 
vestidors haurà 
de posar-ne un 
a disposició dels 
Àrbitres sempre 
que sigui possible

COL·LECTIU ARBITRAL

Material i beguda 
en bossa pròpia

OMPLIR EL FULL DE COMPROMÍS
i declaració responsable mitjançant la Àrea 
privada del portal del Comitè d’Àrbitres on 
s’informa que no es té simptomatologia ni 
contacte amb cap cas positiu i l’obligatorietat 
de notificar immediatament qualsevol canvi

menys el calçat de 
partit, que es posa 
a la instal·lació

VENIR CANVIATS 
DE CASA



MESURES OBLIGATÒRIES

MESURES RECOMANADES

MANTENIR
DISTÀNCIA
1,5m A LA 
GRADA

MASCARETA

OMPLIR LA DECLARACIÓ RESPONSABLE

Cal portar-la en 
tot moment i es 
recomana els 
models FFP2 
o KN95

que exigeixi el club local o be el propietari de la 
instal·lació per tal de realitzar el registre d’accés

PÚBLIC

HIGIENE 
DE MANS
Amb gel 
hidroalcohòlic 
o aigua i sabó en 
el moment d’accés 
a la instal·lació 
i posteriorment 
sempre que 
sigui possible

NORMES D’AFORAMENT
Es recomana no permetre entrada de 
públic. En el cas que es permeti, màxim 
15 acompanyants per equip

PRENDRE LA 
TEMPERATURA 
a totes les persones quan 
accedeixen a les instal·lacions 
(si  > a 37.5º no es permet 
l’accés a la instal·lació)



MESURES OBLIGATÒRIES

ALTRES

MASCARETA

OMPLIR LA DECLARACIÓ RESPONSABLE

en tot moment,
llevat dels 
comentaristes
que poden 
no portar-ne 
mentre duri el 
partit si estan 
dins d’una 
cabina individual 

que exigeixi el club local o be el propietari de la 
instal·lació per tal de realitzar el registre d’accés

El club local 
distribuirà la 
ubicació del mitjà 
a la grada, amb 
una distància 
mínima de 2m

MITJÀ COMUNICACIÓ

Només es permet 
l’accés dins de 
l’espaí de grada de 
la instal·lació, mai 
a peu de pista i es 
realitzarà control 
de temperatura a 
l’accés a la instal·lació 
(si  > a 37.5º no es 
permet l’accés a la 
instal·lació).

HIGIENE 
DE MANS
Amb gel 
hidroalcohòlic 
o aigua i sabó 
en el moment 
d’accés a la 
instal·lació i 
posteriorment 
sempre que sigui 
possible



MESURES OBLIGATÒRIES

MESURES RECOMANADES

DESINFECCIÓ 
DELS ESPAIS 
I MATERIALS 
QUE S’UTILITZIN

MANTENIR 
PORTES I 
FINESTRES 
OBERTES SEPARAR LA INSTAL·LACIÓ 

ENTRE ZONA ESPORTIVA 
I ZONA GRADA. A zona 
esportiva hi van només les 
persones implicades en el 
desenvolupament del partit. 
A grada el públic.

POSAR 
DISPENSADORS 
DE GEL

COORDINADOR 
COMPLIMENT 
PROTOCOL 
COVID 19

PANELLS 
I INFOGRAFIES

Cada Club ha de 
tenir-ne un com 
a mínim

Es recomana 
informació de 
mesures preventives 
COVID 19 i les 
infografies de l’FCBQ

hidroalcohòlic als 
accessos i punts 
on s’estigui la gent

sempre que 
sigui possible 
o bé renovació 
d’aire a través 
de màquines

CLUB LOCAL/ INSTAL·LACIÓ

PRENDRE LA 
TEMPERATURA 
a totes les persones quan 
accedeixen a les instal·lacions 
(si  > a 37.5º no es permet 
l’accés a la instal·lació)



MESURES OBLIGATÒRIES

Es recomana no fer ús de 
vestidors , venir canviats de 
casa, menys el calçat de partit, 
que es posa a la instal·lació.

El titular de la instal·lació 
té competències per decidir 
sobre l’ús dels vestidors.

EN EL CAS D’ÚS:

Tindran 
preferència 
els Àrbitres 
i l’equip visitant

ÚS DELS VESTIDORS (COMPETICIÓ)

UN ESPAI 
MÍNIM DE 3m2 

PER PERSONA

CAMPIONATS 
DE CATALUNYA 
TERRITORIALS 
I DE PROMOCIÓ

RESTA DE 
CAMPIONATS

En cas que no 
hi hagi prous 
VESTIDORS: 
Primer priori-
tat per àrbitres 
i després per 
equip visitant

MANTENIR 
PORTES I 
FINESTRES 
OBERTES
sempre que 
sigui possible 
o bé renovació 
d’aire a través 
de màquines

DESINFECCIÓ 
DELS ESPAIS 
I MATERIALS 
QUE S’UTILITZIN



MESURES RECOMANADES

SI CAL UTILITZAR EL 
TRANSPORT COL·LECTIU, 
CAL SEGUIR AQUESTES RECOMANACIONS:

DESPLAÇAMENTS

Sempre que calgui fer un desplaçament s’ha 
d’intentar fer amb membres de la unitat familiar 
o amb contactes estrets i assegurar-se que el 
vehicle esta desinfectat

Cal evitar els transports col·lectius 
sempre que sigui possible, evitant hores 
punta i combois massificats

Utilitzar-la sempre 
(es recomana els 
models FFP2 
o KN95)

Es recomana 
mantenir la 
distancià de 
1.5 mts en la 
mesura del 
possible

MASCARETA

DISTÀNCIA 
SOCIAL

GEL 
HIDRO-
ALCOHÒLIC

SER ELS 
MÍNIMS 
POSSIBLES



REQUISITS PREVIS

COORDINAR QUE ABANS DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA ES CONTROLI

SI ES PERMET L’ACCÉS 
DE PÚBLIC I PREMSA

COORDINADOR PROTOCOL COVID19 
CLUB I ENTITATS ESPORTIVES

Haver-se registrat com 
a responsable covid 
del club mitjançant 
la Àrea privada de 
Clubs i disposar de les 
dades dels federats 
del club per a futures 
comunicacions

Tenir 
coneixement 
del protocol 
Covid-19 
de l’FCBQ

La correcta utilització 
de la MASCARETA
de tots els assistents 
(participants i públic)

Evitar el 
contacte físic 
innecessari 
(salutacions, 
celebracions...)

Que ningú amb 
simptomatologia de 
COVID-19 accedeixi 
a la instal·lació

Amb gel hidroalcohòlic 
o aigua i sabó en 
el moment d’accés 
a la instal·lació i 
posteriorment sempre 
que sigui possible

Assegurar que es compleix 
el protocol d’accés de públic

Distribuir els mitjans de 
comunicació a la grada 
en els partits com a local

(febre, tos, sensació de falta d’aire, 

malestar general, pèrdua de gust, 

fatiga, mal de cap, mal de coll, 

dolor muscular, vòmits o diarrea)

PRENDRE LA 
TEMPERATURA 
a totes les persones 
quan accedeixen 
a les instal·lacions 
(si  > a 37.5º no es permet 
l’accés a la instal·lació

menys el calçat de 
partit, que es posa 
a la instal·lació

En cas de tenir 
positius confirmats 
informa a l’FCBQ
serveimedic@basquetcatala.cat

ELS PARTICIPANTS 
HAN DE VENIR 
CANVIATS DE CASA



DINS HORARI D’ATENCIÓ 
AL PÚBLIC HABITUAL

CONTACTES 
DE GUÀRDIA

Dins la pantalla de canvi de partit hi haurà una 
pestanya específica COVID19, clicar i gestionar 
el canvi, on s’hauràn d’adjuntar els documents 

acreditatius (en format pdf).

SUSPENSIÓ 
PARTIT PER COVID

Un cop es produeix el motiu 
de suspensió previst en el protocol

ON FER EL CANVI:

PROCEDIMENT



GESTIÓ CASOS POSITIUS/1

CAS SOSPITÓS

SIMPTOMÀTIC

CAS PROBABLE

CAS CONFIRMAT

SIMPTOMÀTIC
GREU

>

RX compatible COVID 19

Pendent de PCR

PCR NEGATIVA

>SOSPITÓS

PCR POSITIVA

>
>PCR NEGATIVA

IG M POSITIVA

SOSPITÓS >
>PCR POSITIVA

IG G NEGATIVA

ASSIMPTOMÀTIC



GESTIÓ CASOS POSITIUS/2

>
>

>
>

AÏLLAR 
JUGADOR/A

PROVES 
DETECCIÓ INFECCIÓ 

ACTIVA: PDIA
PDIA +
Aïllament 
mínim 10 dies

PDIA -
Retorn 
a l’activitat

CAP

PENDENT RESULTAT 
TEST

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/
material-divulgatiu/consells-aillament-domiciliari.pdf

SOSPITÓS

GRUP 
ESTABLE

CONTACTE
ESTRET

CUAP / CAP

PROVES DETECCIÓ
INFECCIÓ ACTIVA: 
PDIA a criteri mèdic

En el cas que el resultat de la prova sigui positiva cal comunicar-ho 
en la major brevetat possible a serveimedic@basquetcatala.cat

AÏLLAMENT
fins saber resultat
SOSPITÓS

CUAP



GESTIÓ CASOS POSITIUS/3

>
>

>
>

AÏLLAMENT

PROVES 
DETECCIÓ INFECCIÓ 

ACTIVA: PDIA

PDIA +
Aïllament mínim 10 dies

CAP

CUAP

POSITIU

GRUP 
ESTABLE

CONTACTE
ESTRET

CUAP / CAP

PROVES DETECCIÓ
INFECCIÓ ACTIVA: 
PDIA a criteri mèdic

AÏLLAMENT
MÍNIM 10 DIES

En el cas que el resultat de la prova sigui positiva cal comunicar-ho 
en la major brevetat possible a serveimedic@basquetcatala.cat


