
 

Protocol COVID els dies de partit del C.E.B. Pallejà 

 

1. Entrada al Pavelló 
 
1.1. L’entrada es farà per la porta principal pels equips visitants i els locals per la porta 

d’emergència situada a la planta primera. Les portes estaran tancades, així que s’ha 
d’esperar a que algun responsable del club us vingui a buscar. En entrar, es farà 
una neteja de mans, es prendrà la temperatura, i en cas de ser superior a 37,4, no 
se li permetrà l’accés. Es demana que si algú ha tingut la temperatura per sobre 
d’aquest umbral durant aquell dia, s’abstingui de acudir al partit. 

1.2. Es recomana que tots els membres d’un equip entrin de forma conjunta.  
1.3. Es obligatori portar la mascareta EN TOT MOMENT i correctament col·locada, 

tapant boca i nas. 
1.4. Només accediran a la pista de joc les persones autoritzades: jugadors/es, cos tècnic, 

delegats i àrbitres. 
1.5. Els jugadors no podran entrar a la pista fins que ho indiqui el responsable del 

protocol del club local.  
1.6. Els partits seran a PORTA TANCADA. Els partits seran retransmesos en directe 

des-de el nostre canal de youtube. 
 

2. Abans el partit. 
 
2.1. Mentre encara sigui en joc el partit anterior, es romandrà a la primera planta (l’equip 

local a la meitat que toca al bar i l’equip visitant a la meitat tocant a la avinguda 11 
de setembre). 

2.2. Pilotes per a l’escalfament: El club local facilitarà el nombre de pilotes que 
s’estableixin a les corresponents Bases de Competició i s’entregaran totalment 
netejades i desinfectades.  

2.3. Les banquetes estaran netes i desinfectades abans del partit. Estaran formades per 
cadires separades entre si 1,5 m. En el cas dels dobles partits a pista curta, si no hi 
ha prou cadires, es completarà amb una banqueta per poder mantenir la distància 
interpersonal de 1,5 metres.  

2.4. Taules d’higiene: S’ubicaran al principi de la banqueta i constaran de:  
o Gel Hidroalcohòlic.  
o Mocadors d’un sol ús.  
o Polvoritzador d’alcohol amb un drap net per a la desinfecció de les pilotes.  
o Paperera amb tapa i pedal.  

2.5. Cada equip ocuparà la seva meitat de pista. No estarà permès traspassar la 
meitat de la mateixa pista. Els equips NO pot tenir contacte amb la taula 
d’anotadors per tal de mantenir-la higienitzada. 

2.6. Està totalment prohibit la salutació a l’altre equip o a l’equip arbitral mitjançant 
contacte físic. 

  



 

3. Durant el partit. 
 
3.1. Mantindrà sempre una distància de seguretat interpersonal de almenys 1,5 metres.  
3.2. Només s’utilitzarà una única pilota. Es disposarà d’una pilota desinfectada 

preparada per si, a petició de l’àrbitre, cal canviar-la durant el partit.  
3.3. Els jugadors i àrbitres que ho desitgin podran portar mascaretes esportives. Els 

entrenadors, jugadors substituts, acompanyants, auxiliars de taula i resta de 
participants col·laboradors hauran de portar-les en tot moment. Cal pensar en la 
custòdia de les mascaretes dels jugadors que estiguin en pista, per exemple, dins 
un sobre de paper individualitzat. L’entrenador, obligatori mascareta tipus FFP2 o 
KN95. 

3.4. Equipament esportiu per a la prevenció dels participants:  
o Pelfes per al cabell i canelleres per evitar tocar-se la cara amb les mans.  
o Ulleres protectores esportives per a aquells jugadors i àrbitres que ho desitgin.  
o Ampolla d’aigua i tovalloles. Cadascú caldrà que porti la seva i en cap cas es 

podran compartir.  Es ampolles d’aigua no reutilitzables no es poden deixar al 
pavelló ni llençar-les a les papereres en cap cas. 

3.5. Rentada de mans durant el partit: Cada jugador s’haurà de rentar les mans amb 
gel hidroalcohòlic o alcohol abans de començar cada període, o en el moment que 
entri al camp cobrint una substitució.  

3.6. Prohibició d’escopir o expulsar secrecions nasals a la pista o en zones properes.  
3.7. Salutació de comiat. No hi haurà d’haver contacte físic i sempre mantenint la 

distància de 1,5 metres.  
 

4. Retirada de la pista.  
 
4.1. La sortida es farà per la porta d’emergència a peu de pista. 
4.2. Es farà de forma ordenada i sense formar aglomeracions ni aturar-se uns quants a 

parlar. L’entrenador haurà de vetllar perquè els seus jugadors surtin degudament de 
la instal·lació sense barrejar-se amb membres dels altres equips.  

4.3. L’equip de neteja haurà de procedir a la neteja i desinfecció de la pista abans que 
hi entrin els jugadors del següent partit. 

Aquest document incorpora punts de la normativa de la Federació Catalana de Bàsquet, 
però no en la seva totalitat. La normativa complerta la podeu consultar a la web de la FCBQ 
(www.basquetcatala.cat) 

A la vostra disposició 

C.E.B. Pallejà 


