PROTOCOL D’ACTIVITAT ESPORTIVA EN LA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL DE BÀSQUET
D’OLESA DE MONTSERRAT 2020-2021
El principal objectiu que busquem en el compliment d’aquest protocol és garantir la seguretat
de tots els membres de l’entitat (jugadors/es, entrenadors/es, delegats/des, col·laboradors/es
i pares/mares/tutors).
Seguint les mesures per afrontar la COVID-19 i els protocols de la FCBQ, Secretaria General de
l’Esport i Ajuntament d’Olesa de Montserrat, hem desenvolupat el següent document amb
l’obligatorietat de complir-lo en qualsevol circumstància.
Volem recalcar que serà un protocol obert a la modificació constant. Preguem doncs, es tingui
en consideració i es compleixi amb totes les mesures estipulades en aquest moment de
màxima responsabilitat personal.

MESURES GENERALS A LA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL DE BÀSQUET
-

DISTÀNCIA DE SEGURETAT 1,5m EQUIVALENT ESPAI DE SEGURETAT DE 2,5m2 PER
PERSONA
Es realitza la senyalització dels espais per tal de mantenir la distància de seguretat a
tota la zona esportiva. S’evita l’aglomeració de persones amb torns d’entrada i sortida
per grups estables.

-

ÚS DE MASCARETA OBLIGATÒRIA
Tothom ha d’accedir i abandonar la instal·lació amb mascareta. Els responsables de
l’entitat poden denegar l’entrada de qualsevol esportista, usuari o acompanyant si no
porta la mascareta posada. L’entrenament amb mascareta serà voluntari per part del
jugador/a.

-

HIGIENE I RENTAT FREQÜENT DE MANS (SOLUCIÓ HIDROALCOHÒLICA)
Es reforça els punts de rentat freqüent i es proporciona solució hidroalcohòlica en els
punts d’accessos i la pista d’entrenament.

-

REDUCCIÓ DE RISC DE CONTAGIS I DESINFECCIÓ
Es limita l’accés a certes zones que poden provocar aglomeracions, respectant els
torns d’entrada i sortida i, sempre, evitant el contacte entre diferents grups. Els espais
utilitzats i material seran desinfectats abans i després del seu ús.

-

TRAÇABILITAT
Els entrenadors/es dels equips realitzen la rebuda tot prenent la temperatura i
registrant els/les assistents per tal de saber qui ha estat present durant l’entrenament.
Així com també es necessària la DECLARACIÓ RESPONSABLE per part de l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat com la de la pròpia entitat.

-

VESTIDORS I DUTXES
No es podrà fer ús del vestidors ni dutxes. Els/les jugadors/es arribaran canviats i
tindran el seu espai assignat a pista per fer el canvi de calçat i treure’s la roba d’abric
(en èpoques de fred). Un cop finalitzada la sessió, aniran al seu espai a estirar i abrigarse.

MESURES ESPECÍFIQUES PER ENTRENAMENTS
-

Cada equip entrarà 10 minuts abans de la seva hora d’entrenament.
L’entrenador/a serà el/la responsable de la rebuda dels equips.
És molt important ser-hi a l’hora marcada.
No podrà accedir cap persona externa a l’entrenament.
No es podrà accedir amb el calçat esportiu d’entrenament si ve del carrer.
És imprescindible dur una motxilla amb: ampolla d’aigua, calçat esportiu, tovallola
petita i roba d’abric (en èpoques de fred).
Tothom ha d’accedir i abandonar la instal·lació amb mascareta.
És obligatori desinfectar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic a l’entrada i sortida de
la instal·lació.
La sortida serà entre 5 i 10 minuts després de la finalització de l’entrenament en grup
(així sempre es respectarà la no aglomeració d’equips en espais de trànsit).

MESURES ESPECÍFIQUES PER COMPETICIONS
ESPORTISTES
-

-

No es podrà fer ús dels vestidors ni dutxes.
Els jugadors/es accediran per l’entrada principal (senyalitzada en l’exterior del recinte
del Pavelló Municipal de Bàsquet d’Olesa de Montserrat).
L’hora d’entrada dels jugadors/es és minuts abans de l’hora d’inici del partit, realitzant
el control de temperatura, registre i dirigir-se a la zona assignada mentre es
desenvolupa la desinfecció de la pista.
És obligatori fer ús de la mascareta (excepte les persones que estiguin jugant).
S’abandonarà la instal·lació, com a molt tard, passats 10 minuts de finalitzar el partit
per l’entrada principal.
ACOMPANYANTS

-

-

Tant sols s’autoritzarà l’accés a les instal·lacions de dos persona per esportista
(jugador/a), tant per menors d’edat com per a majors de 18 anys.
És obligatori l’ús de mascareta en tot moment.
Els acompanyants, un cop hi siguin tots, accediran en grup al pavelló per l’entrada
principal a partir dels 10 minuts previs a l’inici del partit.
Hi haurà una persona responsable de l’equip visitant per facilitar els tràmits i l’accés.
S’assignarà una zona determinada per a cada equip i acompanyants.
Hi haurà un responsable de l’entitat (coordinador/a, pare/mare delegat/da) que
s’encarregarà de la rebuda, control de temperatura i registre de les persones que
accedeixin a la instal·lació i distribució dels acompanyants de cada equip en el sector
de la grada que correspongui.
S’ha de respectar la distància física interpersonal de seguretat, tot ubicant-se en els
seients senyalitzats dels sectors de la graderia.
Es podrà fer ús dels serveis (W.C.) sempre i quan es respecti l’aforament de 2
persones.
S’abandonarà la instal·lació de manera esglaonada un cop finalitzi el partit per la porta
assignada, informada pel responsable de la rebuda.
Ningú pot accedir a cap altre zona no assignada. En cas d’incomplir amb aquest fet,
serà motiu d’expulsió de la instal·lació.
Hi haurà sempre solucions hidroalcohòliques en els punts senyalitzats.

DOCUMENTS NECESSARIS PER ACCEDIR A LA INSTAL·LACIÓ
Cada equip visitant haurà d’enviar com a molt tard, dos dies abans de l’enfrontament, el llistat
de referència dels membres de l’equip (jugadors/es i entrenadors/es) i dels acompanyants que
hi assistiran al correu direccio.tecnica@nbolesa.cat, utilitzant el model que la FCBQ va
presentar (annex 1 I 2)
Si hi hagués alguna modificació, s’ha de comunicar al responsable del club mitjançant el telèfon
de contacte del club amb la màxima antelació possible. 609 813 274
Tant els acompanyants com els esportistes (jugadors/es i entrenadors/es) hauran d’entregar la
DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat en el moment
d’accedir a la instal·lació. Sense aquest document, no es pot deixar accedir a ningú. Adjuntem
la de MENORS D’EDAT (annex 3) i la de MAJORS D’EDAT (annex 4).

ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ
EQUIPS (JUGADORS/ES I ENTRENADORS/ES)
Accés en grup 30 minuts abans de l'inici del
partit per porta petita de PISTA ANNEXA.

ACOMPANYANTS
Accés en grup 15 minuts abans de l'inici del partit
per ENTRADA PRINCIPAL.

SORTIDA DE LA INSTAL·LACIÓ
EQUIPS (JUGADORS/ES I ENTRENADORS/ES)
Sortida en grup entre 5 i 10 minuts
posteriors a la finalització del partit per
ENTRADA PRINCIPAL

ACOMPANYANTS
Sortida en grup un cop ha finalitzat el partit, de
manera esglaonada i per sectors de graderia per
PORTA D'EMERGÈNCIA de grada visitant.

ACTUACIÓ DAVANT D’UN CAS SOSPITÓS DE COVID-19

REGISTRES D’ACTIVITAT – CONTROL ASSISTÈNCIA
(ANNEX 1)
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:

Nom i cognoms

RELACIÓ DE JUGADORS
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

Nom i cognoms
1
2
3
4
5

ALTRES PARTICIPANTS
DNI
Telèfon

Adreça

A - MODEL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (ANNEX 2)
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:
Instal·lació esportiva:

HORARI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

EQUIP 1
Nom i cognoms/DNI/Telèfon

Data:
Horari:

EQUIP 2
Nom i cognoms/DNI/Telèfon

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PARTICIPANTS A ACTIVITATS ESPORTIVES MENORS DE 18 ANYS. CURS 2020-2021
(ANNEX 3)

Dades personals
Nom del pare/mare/tutor/a

DNI/NIE/Passaport

Nom del nen/a:

Declaro, responsablement:
1. Que el meu fill/a durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
● No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria,

malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
● No ha estat positiu de covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.
● No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi

tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.
2. (Seleccioneu una de les dues opcions)
❏ Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents:
● Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
● Malalties cardíaques greus.
● Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten

tractaments immunosupressors)
● Diabetis mal controlada
● Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
❏
Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties anteriors i que he valorat amb el metge/metgessa o
pediatre/a del meu fill/a la idoneïtat de reprendre l’activitat:
3. Que el meu fill/a, si no té cap contraindicació ( infants menors de 6 anys, persones amb problemes respiratoris,

que tinguin dificultat per llevar-se la màscara per si soles o que tenen alteracions de conducta que facin inviable la
seva utilització ) acudirà a l’activitat amb mascareta per aquelles situacions que indiqui el PROCICAT.
4. Que en el cas que el meu fill/a tingui febre i/o presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no

assistirà a l’activitat.
5. Que conec l’obligació d’informar a l’entitat de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn

familiar, així com informar de la realització d’una prova PCR al/la nostre fill/a.
6. Que soc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les

circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant l’estada del meu/va fill/a a l’activitat.
7. Que entenc que ________________ (nom entitat) no és responsable de les contingències que puguin

ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'activitat. Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures
de prevenció generals de l’activitat i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si el/la menor
presenta simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat
I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a
a,
INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL DE BÀSQUET D’OLESA DE MONTSERRAT, signo la present declaració de
responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.
Informació bàsica sobre protecció de dades personals:
Participants a l’activitat extraescolar de l’entitat
Responsable del tractament: NOU BÀSQUET OLESA
Finalitat: Per gestionar l'acció ESPORTIVA
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de les vostres
dades. Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los a direccio.tecnica@nbolesa.cat

Lloc i data

Signatura

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PARTICIPANTS MAJORS DE 18 ANYS A ACTIVITATS ESPORTIVES. CURS 2020-2021
(ANNEX 4)

Dades personals
Nom del/la participant

DNI/NIE/Passaport

Declaro, responsablement:
1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment:


No presento cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria,
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.



No he estat positiu de covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.



No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni
que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.



Tinc el calendari vacunal al dia.

2. (Seleccioneu una de les dues opcions)

Que no pateixo cap de les malalties següents:






Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten
tractaments immunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Que pateixo alguna de les malalties anteriors i que he valorat amb el meu metge/metgessa
la idoneïtat de reprendre l’activitat:
3. Que em prendré la temperatura abans de sortir de casa per anar

a l’activitat i que, en el cas que
tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no hi assistiré.
4. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el meu

entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.
5. Que soc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i

riscos que aquesta situació pot comportar durant l’estada del meu/va fill/a a l’activitat.
6. Que entenc que NOU BÀSQUET OLESA no és responsable de les contingències que puguin ocasionar-se en

relació a la pandèmia durant l'activitat. Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de
prevenció generals de l’activitat i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si presento/ si
el/la menor presenta simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat
I, perquè així consti, als efectes de la meva incorporació a l’activitat, signo la present declaració de
responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.

Informació bàsica sobre protecció de dades personals:
Participants a l’activitat de l’entitat.
Responsable del tractament: NOU BÀSQUET OLESA
Finalitat: Per gestionar l'acció esportiva.
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de les vostres
dades. Podeu trobar tota la informació relativa als drets d les persones interessades i com exercir-los a direccio.tecnica@nbolesa.cat

Lloc i data

Signatura

