PROTOCOL DE LES SECCIONS ESPORTIVES QUE FAN ÚS DEL PAVELLÓ
MUNICIPAL DEL GUINARDÓ DAVANT LA COVID-19
Introducció:
La situació excepcional que estem vivint, i a la qual hem fet referència diversos cops durant els
últims mesos, ha fet que sigui necessari un protocol per tal de programar la represa dels partits de
les seccions esportives.
Aquest protocol ha estat creat seguint i basant-se en les normatives i recomanacions de les
diferents autoritats sanitàries i esportives, per tal de vetllar per una pràctica esportiva segura dins
de la situació excepcional que estem vivint.
A esportistes, entrenadors/es, col·laboradors/es i familiars us demanem complicitat i rigor en el seu
compliment, ja que és del tot necessària la implicació de tots i totes per disposar d’un espai segur
per a la pràctica esportiva.
De la mateixa manera, també us volem demanar comprensió i paciència si aquestes mesures
comporten futures modificacions, ampliacions o rectificacions, si la situació del moment o les
directrius de les autoritats corresponents així ho requereixen.
A les instal·lacions del FC Martinenc i el Centre Esportiu Municipal del Guinardó es treballa amb
normatives vigents, preparades per a la represa de la pràctica esportiva.

PROTOCOL DE PARTIT PER A JUGADORS/ES I ENTRENADOR/ES:
1. No venir en cas de tenir símptomes de la COVID 19 o estar pendent d’una prova PCR o tenir
més de 37,5º abans de sortir de casa. La presa de temperatura és obligatòria i és també
responsabilitat de cadascú prendre-la abans de sortir de casa. Al Pavelló només es prendrà
temperatura en cas de dubte.
2. L’entrenador/a o delegat/da d’equip haurà d’entregar el full de registre d’accés de
participants del partit (jugadors/es, entrenadors/es, ajudants). (Veure Annex 4)
3. És obligatori l'ús de la mascareta en totes les zones comunes. Només queden exempts de l'ús
de mascareta els/les jugadors/es quan estiguin realitzant activitat física. Per tant, a
l’arribada, en els moments d’espera d’inici de l’activitat i en marxar de les instal·lacions
caldrà portar la mascareta posada.
4. L’entrada i sortida a les instal·lacions es farà per accessos diferents. (Veure Annex 1)
5. A l’arribar als accessos d’entrada al Pavelló (entrada a pista pel passadís de vestidors), hi
haurà punts per a la correcta neteja i desinfecció de mans i calçat.
6. L’accés a pista s’haurà de fer amb l’equip sencer, aproximadament 15-20 minuts abans de
l’hora d’inici del partit, quan la pista en la qual es jugui estigui lliure i no quedi ningú de
l’anterior partit. S’avisarà quan es pugui entrar, esperar fora del pavelló mentrestant.
7. Una vegada finalitza un partit, es prega màxima celeritat per recollir bosses i marxar per
l’accés de sortida per tal que puguin entrar-hi els següents equips.
8. Hi haurà disponibles lavabos en cas de necessitat.
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9. Els vestidors es podran utilitzar per canviar-se si és necessari. Les motxilles s’hauran de
treure i deixar-les a la pista, al costat de la banqueta o sota les graderies. Dutxa no
recomanable.
L’equip de manteniment s’encarregarà de la desinfecció de vestidors.
10. Cada equip hauria de portar el seu propi material: hidrogel, mascaretes, farmaciola, així
com la beguda en ampolles individuals.
11. L'espai per a l’escalfament serà a la part exterior del Pavelló (si no hi ha altres equips
escalfant i es pot mantenir distància entre equips)

PROTOCOL DE PARTIT PER AL PÚBLIC ASSISTENT:
1. No venir en cas de tenir símptomes de la COVID 19 o estar pendent d’una prova PCR o tenir
més de 37,5º abans de sortir de casa. La presa de temperatura és obligatòria, i és
responsabilitat de cadascú prendre-la abans de sortir de casa. Al Pavelló només es prendrà
la temperatura en cas de dubte.
2. Podrà assistir només 1 pare/mare/tutor per jugador/a.
3. L’equip visitant haurà d’enviar el full de registre de públic (Veure Annex 5) amb les dades
dels assistents al partit (1 per jugador/a) abans del migdia de divendres de la mateixa
setmana de partit al correu bq@fcmartinenc.cat.
4. L’entrada serà per la rampa gran d’accés a la graderia (primera pista). La sortida es farà
baixant les escales del final de la graderia (pista del fons). Respecteu entrades i sortides.
5. L’accés serà 10 minuts abans de l’inici del partit, sempre que els assistents del partit
anterior hagin abandonat el pavelló i la persona del club obri la tanca d’accés. Només
podran entrar les persones que estiguin a la llista prèviament enviada.
6. Un cop s’accedeix a la grada, ja NO es pot tornar a sortir fins a la finalització del partit,
l’accés d’entrada romandrà tancat.
7. Els lavabos del CEM Guinardó (al costat de la recepció) estaran disponibles en cas de
necessitat per abans o després del partit, ja que no es pot tornar a entrar a la grada de nou.
8. A l’arribar als accessos d’entrada a la graderia (per la rampa gran) hi haurà punts per a la
correcta neteja i desinfecció de mans.
9. És obligatori l'ús de la mascareta en tot moment.
10. Els i les assistents al partit hauran d’estar en els llocs lliures que hi haurà a repartits per la
graderia.
11. Cal mantenir sempre la distància de seguretat.
12. No es podrà menjar ni beure a la grada.
13. Preguem mantenir un to de veu baix i evitar cridar desmesuradament.
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ANNEX 1 (MAPA D’ACCESOS)
MAPA D’ACCESSOS: ENTRADA I SORTIDA DE LES INSTAL·LACIONS.

1. Mapa PAVELLÓ
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ANNEX 2 (INFOGRAFIA PER AL PÚBLIC)
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ANNEX 4
REGISTRES D’ACTIVITAT – CONTROL ASSISTÈNCIA
A- CLUBS ESPORTIUS
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

Telèfon

Nom i cognoms

Telèfon

Nom i cognoms

Telèfon

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Data de realització:
Data d’actualització 1:
Data d’actualització 2:

Data d’actualització 3:
Data d’actualització 4:
Data d’actualització 5:

Nota: Aquest annex es facilita per la custòdia del club.

PROTOCOL PER A LA MINORITZACIÓ DEL RISC DE CONTAGI DE LA COVID-19 PREVENCIÓ DE CONTAGIS PER LA COVID-19 ALS ENTRENAMENTS
I COMPETICIONS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL – Versió 03/11/2020

La sol·licitud de les dades del present document es realitza en compliment de les mesures imposades per les autoritats sanitàries per a
la protecció de l’interès general i dels interessos vitals de les persones, i seran utilitzats única i exclusivament amb la finalitat de
seguiment i vigilància epidemiològica del Covid-19 i per prevenir i evitar situacions excepcions d’especial gravetat, atenent a raons de
l’interès públic essencial en l’àmbit específic de la salut pública, i a l’empara de l’establert en el “Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.”
Les dades sol·licitades seran utilitzades exclusivament amb aquesta finalitat, limitant-se als estrictament necessaris per atendre el seu
compliment i poder informar a l’autoritat de les dades de les persones i de contacte. Conseqüentment només es cediran les dades
facilitades a les autoritats sanitàries autonòmiques i al Ministeri de Sanitat en els supòsits que correspongui en compliment de
l’obligació legal imposada, sense possibilitat de cessió ni ús per a altres finalitats que no siguin les exposades.
Les dades facilitades mitjançant aquest document es conservaran un mínim de 14 dies i un màxim de 21, període en el que es
considera que pot produir-se la incubació i aparició de la malaltia.
El/la interessat/da disposarà, respecte les seves dades, dels drets conferits en el RGPD i en la “LOPDCP 3/2018 de 5 de diciembre, de
acceso, rectificación, cancelación y oposición”, així com els de limitació del contingut, portabilitat i supressió (oblit), amb les
limitacions que puguin derivar-se del compliment de l’obligació legal que determini en cada cas el tractament. En el supòsit de voler
exercitar el seus drets, caldrà enviar comunicació al club i en tot cas còpia del seu DNI.
Per qualsevol dubte o consulta, no dubti en contactar amb l’FCBQ. Agraïm la seva comprensió i preguem la seva col·laboració per
poder contenir la pandèmia i facilitar el rastreig de possibles positius, per al seu interès i el de tothom.

ANNEX 5
REGISTRES D’ACTIVITAT – CONTROL D’ASSISTÈNCIA PÚBLIC
B- MODEL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
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, 21 dies des de la celebració de
l’esdeveniment.
Nom del club/entitat:

Data:

Instal·lació esportiva:

Horari:
PISTA 1

HORARI

EQUIP 1
Nom i cognoms / Telèfon

EQUIP 2
Nom i cognoms/ Telèfon

Nota: Aquest annex es facilita per la custodia del club
PROTOCOL PER A LA MINORITZACIÓ DEL RISC DE CONTAGI DE LA COVID-19 PREVENCIÓ DE CONTAGIS PER LA COVID-19 ALS ENTRENAMENTS
I COMPETICIONS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL – Versió 03/11/2020
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La sol·licitud de les dades del present document es realitza en compliment de les mesures imposades per les autoritats sanitàries per a
la protecció de l’interès general i dels interessos vitals de les persones, i seran utilitzats única i exclusivament amb la finalitat de
seguiment i vigilància epidemiològica del Covid-19 i per prevenir i evitar situacions excepcions d’especial gravetat, atenent a raons de
l’interès públic essencial en l’àmbit específic de la salut pública, i a l’empara de l’establert en el “Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.”
Les dades sol·licitades seran utilitzades exclusivament amb aquesta finalitat, limitant-se als estrictament necessaris per atendre el seu
compliment i poder informar a l’autoritat de les dades de les persones i de contacte. Conseqüentment només es cediran les dades
facilitades a les autoritats sanitàries autonòmiques i al Ministeri de Sanitat en els supòsits que correspongui en compliment de
l’obligació legal imposada, sense possibilitat de cessió ni ús per a altres finalitats que no siguin les exposades.
Les dades facilitades mitjançant aquest document es conservaran un mínim de 14 dies i un màxim de 21, període en el que es
considera que pot produir-se la incubació i aparició de la malaltia.
El/la interessat/da disposarà, respecte les seves dades, dels drets conferits en el RGPD i en la “LOPDCP 3/2018 de 5 de diciembre, de
acceso, rectificación, cancelación y oposición”, així com els de limitació del contingut, portabilitat i supressió (oblit), amb les
limitacions que puguin derivar-se del compliment de l’obligació legal que determini en cada cas el tractament. En el supòsit de voler
exercitar el seus drets, caldrà enviar comunicació al club, acompanyant en tot cas còpia del seu DNI.
Per qualsevol dubte o consulta, no dubti en contactar amb l’FCBQ. Agraïm la seva comprensió i preguem la seva col·laboració per
poder contenir la pandèmia i facilitar el rastreig de possibles positius, per al seu interès i el de tothom.

