
 

PROTOCOL A SEGUIR DURANT LA CELEBRACIÓ DE PARTITS DE  BÀSQUET 

AL POLIESPORTIU DE L’ESCOLA THAU BARCELONA 

L’objectiu d’aquest protocol és evitar el risc de contagi i propagació de la Covid-19. Està elaborat segons 

les directrius emeses per la Secretaria General de l’Esport i la Federació Catalana de Bàsquet. 

CONSIDERACIONS GENERALS 

 

o   Els equips participants tenen la consideració de GRUPS ESTABLES, perquè porten entrenant 

junts més de 14 dies sense que cap integrant presenti simptomatologia Covid-19. 

o   Tots els jugadors i tècnics han signat al BQLlicència la seva DECLARACIÓ RESPONSABLE DE 

SALUT (*) i així ho comprovarà l’àrbitre abans de començar el partit. 

o   Cada equip té un RESPONSABLE DEL PARTIT que disposa de totes les dades dels jugadors i 

tècnics. 

(*) Conforme no presenten ni han presentat en els darrers 14 dies cap simptomatologia Covid-19, ni han conviscut o han tingut 

contacte estret amb persones afectades per aquesta malaltia. 

 

REQUISITS PER ACCEDIR a les INSTAL·LACIONS  

1. Poden accedir al pavelló JUGADORS, PERSONAL TÈCNIC i UN ACOMPANYANT PER 

JUGADOR del partit a celebrar-se. 

2. Els entrenadors quedaran amb els jugadors i acompanyants del seu equip al pati dels 

oms (situat a l’entrada de l’escola a ma dreta) a l’hora acordada. Quan se’ls autoritzi 

entraran tots junts per la porta del poliesportiu posant-se gel hidroalcohòlic 

prèviament. Els acompanyants poden entrar amb l’equip o 15 minuts abans d’iniciar-

se el partit. 

3. L’encarregat de l’equip local PRENDRÀ LA TEMPERATURA als jugadors i acompanyants 

abans d’entrar al poliesportiu. 

4. TOTS ELS DESPLAÇAMENTS dins les instal·lacions han de ser amb la MASCARETA 

correctament posada. 

5. S’haurà de respectar la DISTÀNCIA DE SEGURETAT d’1,5mts, seguir els indicatius de 

circulació i evitar encreuaments o aglomeracions. Així com evitar la permanència dins 

les instal·lacions més temps de l’estrictament necessari. 



 

6. Els ACOMPANYANTS s’hauran d’haver inscrit al  QUESTIONARI ENVIAT PREVIAMENT. 

NO podrà entrar a la instal·lació cap acompanyant que no S’HAGI INSCRIT 

CORRECTAMENT. 

7. Els ACOMPANYANTS pujaran a la graderia situada a la banda del carrer Eduard Toldrà, 

guiats pel personal de l’escola i es situaran als PUNTS PINTATS AL TERRA MANTENINT 

LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT EN TOT MOMENT. 

 

8. Els jugadors i tècnics vindran ja amb la ROBA ESPORTIVA POSADA. Els vestidors estaran 

tancats. Faran ús dels WC que els indiqui el responsable de la instal·lació.   

9. Les XERRADES  que fan els tècnics amb els jugadors abans del partit es faran a la PISTA 

i amb mascareta. 

10. Cada jugador/tècnic haurà de dur una BOSSA AMB LES SEVES PERTINENCES i 

avituallament (xandall, aigua...) i la deixarà de forma ordenada a la BANQUETA. En el 

moment del partit i escalfament cada jugador deixarà la MASCARETA a la seva BOSSA. 

11. Important: Recordeu que els jugadors i tècnics han de dur la mascareta posada fins el 

moment d’iniciar-se l’escalfament i el partit, per anar al WC o estar a la banqueta. 

Quan comenci el partit/escalfament la deixaran protegida dins la seva bossa. 



 

12. No es podrà beure de les fonts directament. Cada jugador ha de portar el seu BIDONET 

o AMPOLLA D’AIGUA PERSONAL. En cas necessari, es podrà reomplir a la font, prèvia 

desinfecció de les mans abans de prémer el polsador. 

13. El partit es jugarà amb una pilota prèviament desinfectada. ABANS de cada part DEL 

PARTIT els jugadors es rentaran les mans amb aigua i sabó o GEL HIDROALCOHÒLIC. 

14. Els assistents hauran d’estar inscrits a l’annex 5 facilitats per la FCB. ( 1 ADULT PER 

JUGADOR) 

15. Els jugadors hauran d’evitar el contacte físic no imprescindible (abraçades, xoc de 

mans) així com empentes o escopinades, actituds per les quals pot ser expulsat del partit 

i la instal·lació. 

16. Un cop acabi el partit, els equips MARXARAN DE FORMA ESGLAONADA. Els 

entrenadors baixaran amb tot el grup a la porta de sortida de l’escola (per on han 

entrat), amb la mascareta posada, mantenint distància i evitant aglomeracions. Allà es 

reuniran amb els acompanyants i sortiran de la instal·lació. 

17. Per resoldre qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres pel correu federatiu o via 

e-mail a: basquet@thaubcn.iccic.edu. 

 

Moltes gràcies per ajudar-nos a complir aquest protocol.  

C.E. THAU  

 


