
PROTOCOL D'ACTUACIÓ C.B. LLAGOSTERA       

Introducció 

El context actual obliga a marcar recomanacions per preservar la salut dels i les jugadores per a la 

disputa de compe6ció oficial i extraoficial a les instal·lacions del CB Llagostera. 

El següent document és una guia per establir les mesures de seguretat i higiene i minimitzar els 

ricscos actuals.  

D'acord amb les recomanacions de la Secretaria General de l’Esport i l’Ac6vitat Física i, les 

recomanacions del Protocol per a la minorització del risc de contagi de la COVID-19 prevenció de 

contagis per la COVID-10 als entrenaments i compe6cions de la Federació Catalana de Basquetbol, 

el Club Bàsquet Llagostera proposa un protocol d'adequació per l'esdevenir de la pràc6ca espor6va 

a la instal·lació de la en6tat. 

Per a l'aplicació de les següents mesures s’ha 6ngut en compte la norma6va actual i els protocols 

marcats pels organismes competents i l’Administració Pública. 

Mesures d'higiene i prevenció 

L’en6tat estableix un Protocol de mesures d’Higiene i Prevenció que és d’obligat compliment i que 

ha de ser conegut per tots els usuaris/àries que entrin en la instal·lació espor6va: 

  

 1. Ús de mascareta 

L’ús de la mascareta és obligatori per a tots els assistents a la compe6ció. 

Els assistents hauran de dur posada la mascareta en tot moment i, en cap cas, podran treure-se-la. 

 2. Neteja de mans 

La higiene de mans és un element important per prevenir els contagis per això es recomana seguir 

la tècnica recomanada per l’OMS abans de sor6r de casa. 

Els assistents a la compe6ció hauran de fer ús del dispensador de gel hidroalcohòlic abans d'entrar 

a la instal·lació on es durà a terme aquesta. 



La instal·lació disposarà d'un dispensador de gel hidroalcohòlic per poder mantenir una 

correcta desinfecció i, en finalitzar la compe6ció els assistents hauran de tornar a fer ús d'aquest. 

 3. Hàbits dels espor6stes 

Els espor6stes evitaran qualsevol contacte entre elles/es, mantenint la separació necessària de 2 

metres de distància en el moment en què no es6guint jugant el par6t. 

Es recomana evitar tocar-se la cara i, en cas de tossir o esternudar s'evitarà tapar-se la boca amb 

les mans, u6litzant sempre la part inferior del colze el qual serà posteriorment netejat. 

En cas que l'espor6sta necessi6 u6litzar un mocador, aquest serà d'un sol ús i, immediatament serà 

llençat a la paperera, situada al costat de la banqueta. 

Com que es vol evitar qualsevol transmissió per contacte del virus, tots els espor6stes hauran 

d'estar asseguts a la seva cadira i separats a una distància de dos metres durant el transcurs de la 

compe6ció. Aquesta cadira és exclusiva pel mateix jugador/a durant tot el par6t. Per tant, els 

espor6stes no podran canviar-se de cadira un cop escollida. La bossa de l'espor6sta estarà 

disposada al costat de la seva cadira. 

Es recomana que, tot i mantenir la distància de seguretat, els espor6stes man6nguin la mascareta 

posada en tot moment. Es podran treure la mascareta en el moment de sor6r a jugar, deixant la 

mascareta dipositada en el seu seient. 

Està totalment prohibit compar6r l'aigua, la tovallola o quelcom entre els espor6stes. 

L'espor6sta haurà de fer ús del gel hidroalcohòlic disposat a la taula oficial cada vegada que entri i 

sur6 de la pista. 

Està totalment prohibit l'ús de dutxes, ja que els ves6dor de la instal·lació no compleixen els 

requisits exposats en el protocol per a la minorització del risc de contagi de la COVID-19 prevenció 

de contagis per la COVID-10 als entrenaments i compe6cions de la Federació Catalana de 



Basquetbol. D'aquesta manera, els/les espor6stes hauran d'abandonar la instal·lació 

sense dutxar-se. 

És obligatori el canvi de calçat a l'entrar a la pista. Tanmateix, després de la compe6ció, l'espor6sta 

haurà de tornar a canviar-se el calçat abans de sor6r al carrer i, al costat contrari de la pista de joc. 

 4. Comprovació de Símptomes 

Abans d'entrar a la instal·lació espor6va, una persona responsable de l'en6tat comprovarà i 

registrarà la inexistència de símptomes suscep6bles de ser considerats de risc. 

Presa de temperatura als/les esporIstes 

Abans d'assis6r a la instal·lació espor6va els/les espor6stes han de prendre's la temperatura i, en 

cas de febre, evitar assis6r a la mateixa. D’aquesta manera, es redueix l’exposició de la resta 

d’integrants del grup en l’estona prèvia a la presa de temperatura en l'accés a la instal·lació. 

Tanmateix, es farà una comprovació de la temperatura (termòmetre frontal) a l'entrada del 

pavelló, quedant les dades enregistrades durant 30 dies, segons protocol de la Federació Catalana 

de Basquetbol i, mantenint la seva confidencialitat i exclusivament per poder mantenir la 

traçabilitat del grup, a disposició de les autoritats competents, per al seu control.  

Si un jugador/a, entrenador/a o acompanyant arriba tard no podrà accedir a la instal·lació. 

Accés i sorIda a la instal·lació 

Una vegada presa la temperatura als espor6stes visitants (fora de la instal·lació) 6ndran accès al 

pavelló per la porta PAV 6. Aquest accès serà sempre, mantenint la distància de seguretat entre 

els/les espor6stes. Tanmateix, l'accès haurà de ser amb la mascareta posada (tapant boca i nas). 

L'equip local 6ndrà el seu accès per la porta PAV 1, evitant així el contacte previ entre els 

espor6stes de cada en6tat.  

Per accedir a la instal·lació és obligatori que es netegin les mans amb gel hidroalcohòlic 

proporcionat per un assistent de l'equip local. 



En el moment en què l'espor6sta visitant entra a la instal·lació i, prèviament a l'accés a 

pista haurà de canviar-se el calçat al passadís del PAV 6, degudament senyalitzat (veure 

annex d'entrades i sor6des del pavelló). En cas de l'equip local haurà de seguir el mateix 

protocol però entrant per el PAV1. 

L'entrada al pavelló per part dels equips serà d'una hora abans de l'hora d'inici de la compe6ció.  

Una vegada els espor6stes s'han canviat les sabates en el passadís, podran accedir a la pista i 

col·locar-se al fons de la pista (un equip a cada banda), respectant la distància de seguretat entre 

els integrants dels equips. 

Un cop finalitzada la compe6ció, els espor6stes hauran de sor6r el més aviat possible de la 

instal·lació espor6va, per poder preparar el segon par6t segons el protocol de neteja i seguretat de 

par6ts con6gus.  

A la sor6da, hauran de tornar a rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.  

La sor6da de la instal·lació serà per la porta PAV 6, la mateixa d'entrada.  

*Veure annex amb sor6es i entrades al pavelló (espor6stes i acompanyants). 

Accés als lavabos 

Tot espor6sta podrà fer ús dels lavabos habilitats a la instal·lació. S'hi haurà d'accedir amb la 

mascareta posada, obligatòriament. 

Al lavabo només hi podrà accedir una única persona i, és obligatori rentar-se les mans amb sabó i 

assecar-se-les amb paper abans de tornar a la pista.  

 5. Accès del públic 

Tot i que es recomana realitzar la compe6ció a porta tancada, el CB LLagostera disposa de la 

viabilitat de públic a la grada, essent un màxim de 25 acompanyants per equip. 

L'accès el públic a la instal·lació es realitzarà 20 minuts abans de començar el par6t.  

Per a poder realitzar-se aquest accès és imprescindible que l'equip visitant empleni el formulari del 

par6t que disputarà el seu equip, a través del següent enllaç: hPps://linktr.ee/cbllagostera  

https://linktr.ee/cbllagostera


Un cop hagi accedit a l'enllaç, l'equip haurà de dirigir-se al seu par6t i entrar les dades 

personals de les persones acompanyants assistents. El període d'inscripció és del 

dimarts a les 8:00h al divendres a les 21:00h.  

Deu minuts abans de començar la compe6ció, un acompanyant del CB Llagostera comprovarà que 

els acompanyants de l'equip visitant i de l'equip local coincideixen amb la llista de contacte extreta 

del formulari emplenat. 

Presa de temperatura al públic 

Abans d'assis6r a la instal·lació espor6va els/les assistents han de prendre's la temperatura i, en 

cas de febre, evitar assis6r a la mateixa. D’aquesta manera, es redueix l’exposició de la resta 

d’integrants del grup en l’estona prèvia a la presa de temperatura en l'accés a la instal·lació. 

Tanmateix, es farà una comprovació de la temperatura (termòmetre frontal), quedant les dades 

enregistrades durant 30 dies, segons protocol de la Federació Catalana de Basquetbol i, mantenint 

la seva confidencialitat i exclusivament per poder mantenir la traçabilitat del grup, a disposició de 

les autoritats competents, per al seu control. 

Accés i sorIda a la instal·lació 

Una vegada presa la temperatura als assistents (fora de la instal·lació), aquests 6ndran accès al 

pavelló per la porta PAV 2. Aquest accès serà sempre, mantenint la distància de seguretat entre 

els/les assistents d'un mateix equip i, entre els assistents dels dos equips. Tanmateix, l'accès serà 

amb l'ús de mascareta posada (tapant boca i nas) obligatòria. 

Per accedir a la instal·lació és obligatori que es netegin les mans amb gel hidroalcohòlic 

proporcionat per un assistent de l'equip local. 

Un cop finalitzada la compe6ció, els assistents hauran de sor6r immediatament per la porta 

d'emergència de les grades, prèviament senyalitzada (veure annex d'entrades i sor6des del 

pavelló). 

La sor6da haurà de ser esglaonada (primer assistents equip visitant i després, assistents equip 

local) i, mantenint la distància de seguretat entre totes les persones. 



Es demana i es necessita la col·laboració de tots els assistents per a que abandonin la 

grada el més ràpidament possible i, permetre preparar el següent par6t, fent la deguda 

neteja i desinfecció de les cadires ocupades anteriorment. 

Accés als lavabos 

Tot assistent podrà fer ús dels lavabos habilitats a la instal·lació. S'hi haurà d'accedir amb la 

mascareta posada, obligatòriament. 

Al lavabo només hi podrà accedir una única persona i, és obligatori rentar-se les mans amb sabó i 

assecar-se-les amb paper abans de tornar a la grada. 

Conducta grades 

Les persones assistents només podran asseure's als seients senyalitzats.  

Durant el transcurs de la compe6ció estarà totalment prohibit sor6r de la instal·lació.  

Els/les assistents hauran d'estar asseguts i, amb la mascareta posada, obligatòriament. 

Arbitratge 

Els àrbitres disposaran d'un ves6dor individual per poder deixar les seves per6nences. 

El Club Bàsquet Llagostera disposa de dos ves6dors individuals per a l'arbitratge.  

Aquesta disposició permet, complint les normes de seguretat, neteja i higiene del protocol 

establert per la Federació Catalana de Basquetbol, que l'àrbitre pugui disposar de dutxa al 

finalitzar la compe6ció. 

L'accès i la sor6da de l'àrbitre s'efectuarà per la porta PAV4, una horas abans de començar el par6t, 

per evitar coincidències amb la resta de par6cipants. 

Taula d'anotadors 

Els auxiliars de taula estaran disposats al centre de la pista amb dos metres de separació entre ells.  

La taula disposarà de gel hidroalcohòlic, paper d'un sol ús i desinfectant per al material (pilota 

inclosa).  

Els entrenadors/es hauran de portar el seu propi bolígraf per a signar l'acta del par6t.  

L'accès i la sor6da dels anotadors s'efectuarà per la porta PAV4, una horas abans de començar el 

par6t, per evitar coincidències amb la resta de par6cipants. 



Atentament, 

Club Bàsquet Llagostera 

infocbllagostera@gmail.com 



Annex - Entrades i SorIdes de la Instal·lació


