
 

 
PROTOCOL COVID-19 TEMP . 2020-2021 

ENTRENAMENTS I COMPETICIONS 
 
 
OBJECTE: 
L’objecte del present document és establir les mesures especials a adoptar per a la prevenció 
de la COVID-19, tant en els entrenaments com en les competicions de la temporada 2020-2021, 
per a tots els equips del club, mentre duri la pandèmia sanitària i fins que les autoritats 
competents mantinguin les mesures escaients de prevenció per evitar el contagi de COVID-19. 
 
 
MESURES DE SEGURETAT 
 
El protocol del CB Cantaires s’adaptarà en tot moment als requisits de la instal·lació a utilitzar, 
gestionada per Tortosasport SL, i que bàsicament serà el Pavelló del Temple. Tot i això, si per 
qüestions alienes al Club es precisa utilitzar una segona o tercera instal·lació per garantir la 
continuïtat dels entrenaments, aquest protocol seguirà en aplicació, adaptant-se als 
requeriments particulars de la instal·lació en qüestió. 
 
 
Mesures higièniques 
 
Es disposarà gel hidroalcohòlic a l’entrada de la instal·lació. 
 
L’accés i sortida del pavelló dels esportistes i membres del club es realitzarà amb mascareta. 
 
Cada equip formarà un grup estable de convivència. Cada grup estable tindrà una persona 
responsable. 
 
Es mantindrà sempre que no sigui imprescindible per al desenvolupament de l’activitat una 
distància de seguretat de 2 m. En cas que no sigui possible, el contacte en entrenaments serà 
sempre entre membres de grups estables (equip). En el cas de partits, hi haurà necessàriament 
contacte entre dos grups estables diferents (equip propi i equip rival), dels quals es disposarà de 
la traçabilitat. 
 
Es mirarà la febre a l’entrada a la instal·lació, i no es permetrà l’entrada si aquesta és superior a 
37.5 ºC.  
 
Es netejarà el material després de cada ús (cistelles petites mòbils, barra de pujar i baixar 
cistelles, pilotes, cons, elements usats en la preparació física,…) després de cada torn d’ús, abans 
de guardar-los a la sala, o bé entre torns d’entrenament de diferents grups estables. Es durà a 
terme un registre de desinfecció, on cada cop que es realitzi aquesta neteja caldrà anotar el nom 
de la persona encarregada de la neteja, la data i l’hora, segons model bàsic al final del document 
(Annex 1) 
 
 



 

Per a la desinfecció del material s’utilitzarà una producte hidroalcohòlic específic ja preparat o 
bé una dissolució d’aigua i lleixiu al 5% que s’aplicarà amb pulveritzador. Aquesta darrera solució 
s’ha de preparar cada dia. En tot cas, el material de desinfecció haurà d’estar fora de l’abast dels 
jugadors del club.  
 
Durant els entrenament i els partits, es mantindran obertes les portes laterals que donen a la 
pista, i les finestres de la grada, sempre a excepció d’episodis de vent fort, almenys durant els 
partits. 
 
 
Desplaçaments 
 
Els desplaçaments amb vehicles dels esportistes i entrenadors a entrenaments i partits, es faran 
sempre que sigui possible de forma individual o exclusivament amb familiars convivents. En cas 
que es realitzin desplaçaments col·lectius, totes les persones del vehicle hauran de fer ús de 
mascaretes. 
 
En el cas dels partits com a visitant, els jugadors i entrenadors arribaran al lloc de l’activitat amb 
la roba esportiva ja posada, evitant l’ús de vestidors. Mantindran els seus objectes personals 
dins una bossa, i separats dels de la resta del grup. Es recomana la no utilització de les dutxes, i 
en tot cas, d’acord amb els protocols de l’equip local. 
 
 
Accés a les instal·lacions 
 
L’entrada al Pavelló del Temple es farà per l’entrada principal que dona al vestíbul. Cada equip 
esperarà al vestíbul a ser recollit per el responsable del grup, abans d’accedir a les pistes. 
 
La sortida del Pavelló del Temple es realitzarà per la porta que dona accés directament des de 
les pistes, per a establir un sentir de recorregut i evitar barreges de grups, i acumulacions de 
pares que porten o recullen el jugadors, en el cas dels petits. 
 
Durant els entrenaments, només es permetrà l’entrada a jugadors, entrenadors i preparadors 
físics, col·laboradors voluntaris i membres de la junta directiva. Es prohibeix l’entrada de 
familiars al Pavelló. Si puntualment els pares han de parlar amb l’entrenador o amb algun 
membre de la junta es farà a l’exterior del Pavelló.  
 
L’accés i sortida de la instal·lació de jugadors, entrenadors, personal voluntari i públic, es farà 
amb mascareta, que es guardarà adequadament a una funda o bossa metre es realitzi l’activitat. 
 
No s’utilitzaran ni els vestidors ni les dutxes, ni en els entrenaments ni en els partits.  
 
ALS PARTITS, ES PERMET L’ACCÉS DELS EQUIPS 45 MINUTS ABANS DE L’INICI DEL PARTIT I 
SEMPRE QUE LA PISTA HAGI ESTAT COMPLETAMENT DESALLOTJADA DEL PARTIT ANTERIOR. 
 
 
 



 

A la grada, durant els partits, es mantindrà la distància de seguretat de 2 m, només es podrà 
seure en els seients permesos, i serà d’obligat ús la mascareta personal. L’aforament serà limitat 
al que estableixi Tortosasport SL, i quedarà prohibit estar de peu al passadís de les grades  o a 
les escales sense disposar d’un seient.  
 
ES PERMET L’ACCÉS A LA GRADA 15 MINUTS ABANS DE L’INICI DEL PARTIT I SEMPRE QUE EL 
PAVELLÓ HAGI ESTAT DESALLOTJAT DEL PARTIT ANTERIOR. 
 
Realització de l’activitat 
 
Cada participant portarà la seva roba de casa i la seva ampolla d’hidratació, que serà d’ús 
individual i es mantindrà separat del de la resta. Per garantir la seguretat, caldrà que tots els 
jugadors i entrenadors duguin una identificació visible a l’ampolla d’hidratació per evitar 
possibles confusions a l’hora de beure. 
 
Abans d’entrar a la pista de joc, es realitzarà el canvi de calçat. Les sabates utilitzades a l’exterior 
no trepitjaran el parquet, es guardaran en bosses particulars i es mantindrà ordenat a la zona 
indicada per el responsable de grup. La zona de canvi de sabates serà netejada periòdicament. 
Aquest canvi de calçat caldrà que sigui realitzat tant pels jugadors com pels entrenadors quan 
entrin a la pista o en surtin. 
 
Cadascun del equips serà un grup estable d’entrenament i tindrà a més a més un entrenador i 
en alguns casos, un segon entrenador. Els entrenadors i preparadors físics aniran amb mascareta 
sempre que no es pugui mantenir distancia de 2 m en les explicacions dels exercicis. 
 
L’entrenador portarà un màxim de tres equips, i per tant, interactuarà amb tres grups diferents. 
 
Reunions tècniques 
 
Les reunions de caràcter tècnic, tant entre entrenadors com amb jugadors o pares, es realitzaran 
disposant de totes les mesures de seguretat de distància i mascareta. 
 
Traçabilitat 
 
Entrenaments: El responsable de cada equip portarà un control dels assistents a cada 
entrenament  

 
Partits:  Als partits, es tindrà un control d’entrada a pista per a àrbitres, personal federatiu per 
taules quan sigui necessari, auxiliars de taules propis, delegats de camp, col·laboradors 
voluntaris i membres dels equips,  i un control d’entrada de grada, per al públic que ha d’accedir 
a grades. 

- La traçabilitat de jugadors locals i visitants, entrenadors, delegats d’equip, àrbitres, 
personal federatiu, auxiliars de taules i delegats de camp, es farà a través de l’acta del 
partit. En cas que hi hagi d’haver a pista alguna persona no inscrita a l’acta del partit, 
farà constar nom i cognoms i telèfon de contacte , al full de registre d’entrada a pista 
habilitat a tal efecte, per a cada partit en particular. 
 



 

- La traçabilitat del públic assistent es realitzarà a través de l’aplicació Afority, mitjançant 
la qual es podrà escanejar un codi QR d’accés al pavelló. En cas que algú no disposi de 
mòbil o quan l’app doni algun problema, a l’entrada es disposarà del full de registre 
d’entrada a grada, on caldrà introduir les dades personals, data, nom i cognoms i telèfon 
de contacte., i se signarà a l’entrada com a acceptació de tractament de protecció de 
dades. 

 
El model dels documents es pot veure a l’annex 2. 
 
 
Declaració responsable 
 
El CB Cantaires requereix als jugadors majors d’edat i a les famílies, en cas de menors, una 
declaració responsable signada com la que s’adjunta a l’Annex 3. La DR estarà a disposició del 
club, amb l’adequat tractament de dades personals. 
 
No es permetrà l’entrada a cap jugador ni col·laborador si no s’ha entregat prèviament al 
responsable COVID-19, la declaració responsable signada. 

 
 

RESPONSABILITAT: 
 
La persona responsable COVID-19, encarregada de controlar i coordinar l’aplicació d’aquestes 
mesures, serà el Coordinador Esportiu Rubén Mascarell Ortí, amb DNI ***6471-*, telèfon 617 
546968 i correu electrònic coordinador@cbcantaires.com  
 
Els responsables dels grups d’entrenament, s’encarregaran de cada grup des del moment que 
aquest entra a la instal·lació fins que en surt. Ha de vetllar per que els membres del grup 
compleixin amb les mesures establertes. 
 
Berni Rubio, amb NIF ****8241-* 
Javier Hernandez, amb NIF ****9916-* 
Carlos Ortiz, amb NIF ****7957-* 
Martí Carot, amb NIF ****1816-* 
Eva Sebastià, amb NIF ****0571-* 
Paula Muiño, amb NIF ****6319-* 
Laura Carbó, amb NIF ****7960-* 
Roger Pruñonosa, amb NIF ****8205-* 
Ruben Mascarell, amb NIF ****6471-* 
 
 
ACREDITACIÓ: 
 
Els diferents responsables de grups d’entrenament han superat el curs de formació COVID-19, i 
l’acreditació del qual el CB Cantaires la posarà a disposició de qui ho requereixi. 
 
 
 



 

ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ DE POSITIUS: 
 
Quan algun membre del club tingui símptomes no assistirà a l’entrenament., i ho comunicarà al 
responsable COVID-19. S’esperarà el resultat de la prova PCR: 
 

- En cas de donar positiu en PCR, se suspendrà l’activitat per a aquell grup i totes les 
terceres persones que durant les hores d’entrenament hagi pogut estar en contacte 
amb el positiu, i se seguiran els protocols que determini el Departament de Salut, com 
ara l’aïllament durant deu dies, encara que no es tinguin símptomes. 
 

- En cas de donar negatiu en PCR, s’incorporarà de nou als entrenaments del grup. 
 
En cas de que un membre del club sigui contacte estret d’un contacte de positiu per PCR, no 
assistirà als entrenaments fins que es conegui el resultat negatiu del contacte. L’entrenament 
per a la resta del grup, continuarà amb normalitat. 
 
En cas de detectar-se un positiu per PCR, es comunicarà a Tortosasport  i a la FCBQ. 
 
 
INCOMPLIMENT DE LES NORMES 
 
En cas que algun dels jugadors i entrenadors del club , no compleixin amb les normes establertes, 
seran amonestats i la seva conducta es traslladarà a instàncies superiors, per tal d’aplicar 
mesures disciplinàries si escau. 
 
En cas que el públic de la grada durant el partit, no compleixi les mesures establertes, serà avisat 
i en cas de reiteració, se li prohibirà l’accés. 
  



 

ANNEX 1 
 

REGISTRE DE NETEJA DIARI 

Nom Cognoms Data Observacions Signatura 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

 
ANNEX 2 
 

REGISTRE DE ENTRADA A PISTA 

Nom Cognoms DNI Tel. de contacte Signatura 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Segons Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les dades d’aquest 

document s’utilitzaran exclusivament en cas de necessitat de seguiment de contactes de positius per Covid-19. 

 
DATA: 



 

 
 

REGISTRE DE ENTRADA A GRADA 

NUM NOM Cognoms DNI Tel. 
contacte 

Signatura  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Segons Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les dades d’aquest 

document s’utilitzaran exclusivament en cas de necessitat de seguiment de contactes de positius per Covid-19. 


