PROTOCOL ESPORTISTES I COS TÈCNIC
1. ACCÉS: els equips hauran d’esperar just a l’entrada (reixa negra), no es podrà entrar per
recepció. Allà, 45 minuts abans de l’inici del partit, un responsable del club obrirà l’accés
per les pistes exteriors i es procedirà a la desinfecció de mans de tothom qui entra.
2. VESTIDORS: no es permet l’accés als vestidors, ni abans ni després del partit.
3. ABANS DEL PARTIT: caldrà esperar a que els equips que juguen prèviament abandonin la
zona de banquetes i que es procedeixi amb la desinfecció de les mateixes, abans d’anar
a deixar-hi les bosses i/o pertinences.
4. MASCARETA: l’ús de la mascareta és obligatori durant tota l’estada a la instal·lació, inclòs
quan s’està a banqueta. L’única excepció és el moment de joc. Caldrà complir
estrictament aquesta mesura.
5. DISTÀNCIA DE SEGURETAT: durant els temps d’espera abans dels partits, l’escalfament i
també quan es romangui a les banquetes, caldrà garantir sempre que sigui possible la
distància entre membres de l’equip.
6. DESPRÉS DEL PARTIT: s’ha d’abandonar la zona de banquetes amb la màxima celeritat
possible després de la finalització de l’encontre, de manera que es permeti una desinfecció
ràpida i l’entrada del següent equip. Si es vol estirar després d’acabar, es podrà fer a les
zones exteriors de la instal·lació.
7. SORTIDA: la instal·lació s’abandonarà per la mateixa porta d’accés. Caldrà sortir tot l’equip
al mateix temps i quan ho indiqui el responsable del club.

PROTOCOL PÚBLIC
1. AFORAMENT: es permetrà l’entrada d’una persona acompanyant per cada jugador/a als
partits que es juguen a les pistes exteriors. Per ara, no es permet l’accés de públic als partits
disputats al pavelló.
2. DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA: 24h abans del partit caldrà enviar al correu
coordinaciosafaclaror@gmail.com el registre de persones acompanyants assistents,
mitjançant l’Annex 5 que s’adjunta. No es permetrà l’accés si no es compleix aquesta
condició.
3. ACCÉS: les persones acompanyants hauran d’esperar a l’entrada de la instal·lació fins que
un responsable del club obri l’accés, en el moment d’entrada es procedirà a la desinfecció
de mans. En cap cas es pot entrar per la recepció del centre, i en l’accés caldrà evitar els
creuaments amb les persones usuàries del centre.
4. HORA D’ACCÉS: L’obertura de la porta es farà 10 minuts abans de l’inici del partit, sempre
i quan el públic del partit anterior hagi abandonat la instal·lació, sinó s’esperarà fins que es
produeixi la sortida. Durant l’espera cal mantenir la distància de seguretat i evitar
aglomeracions.
5. MASCARETA: és obligatori l’ús de la mascareta durant tota l’estada a la instal·lació. No es
permetrà la ingesta d’aliments ni cap altra activitat que impedeixi tenir la mascareta
posada.
6. DURANT EL PARTIT: durant el desenvolupament del partit, el públic es distribuirà al llarg de
tota la zona habilitada disponible, garantint sempre que es respecta la distància de
seguretat entre les persones presents. No es podrà abandonar la zona indicada en cap
moment, tampoc durant el descans.
7. SORTIDA: immediatament després d’acabar el partit, caldrà abandonar la pista amb la
màxima celeritat possible, per tal de poder donar accés al públic del següent partit.
S’esperarà els jugadors/es fora de la instal·lació, amb l’objectiu d’evitar aglomeracions.

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:

HORARI

EQUIP VISITANT
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

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 f inalitat 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 dicie mbre, 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 p er poder
contenir la pandèmia i facilitar el rastreig de possibles positius, per al seu interès i el de tothom.

