
 
 

PROTOCOL DE PREVENCIÓ DE LA COVID-19 PER ALS PARTITS 
DE BÀSQUET AL PAVELLÓ MUNICIPAL D’ALTAFULLA 

 

Aquest protocol s’elabora per establir les mesures bàsiques de prevenció, seguretat, 
higiene, distanciament i concentració de persones els dies de partits del Club Bàsquet 
Altafulla i projecte Bàsquet Baix Gaià, al pavelló municipal d’Altafulla; sens perjudici de les 
normatives i protocols dictats per les autoritats competens (locals, autonòmiques o estatals) 
en matèria de salut pública i prevenció de la Covid-19.  

 

Mesures bàsiques que cal tenir en consideració: 

 Distanciament social i ús de la mascareta 

 Rentat freqüent de mans 

 Neteja i desinfecció 

 

1. Abans del partit 

Els equips visitants hauran d’enviar la relació de jugadors, cos tècnic i acompanyants abans 
del dissabte. Tenint en consideració que el nombre màxim d’acompanyants per equip és de   
15 persones, segons recomanacions de la FCBQ. 

El dia del partit quedarà restringida l’entrada a totes aquelles persones que no estiguin 
inscrites la relació presentada.  

 

2. Dia del partit 

Cada jornada de competició està dividida en les següents franjes horàries per a la realització 
de partits, ja sigui en pista transversal o sencera: 

 Dissabtes, a les 9.30, 11.15 i 13 hores 

 Diumenges, a les 10.30 i 12,15 hores 

Es procurarà que no coincideixi la realització de dos partits simultanis en pistes transversal 
per evitar la concentració de persones i arribar a l’aforament màxim permès del pavelló 
municipal. Tot i això, en cas que s’hagin de disputar de manera simultània dos partits no es 
permetrà, en cap cas, que la suma de les persones acompanyants pugui suposar superar el 
percentatge màxim d’aforament del pavelló. 

 



 
 

2.1 Documentació necessària 

El dia del partit, els delegats dels clubs o els entrenadors hauran de portar el full de 
declaración responsable signat i l’escrit original amb les dades completes de tots els 
assistents (jugadors/es, tècnics i acompanyants). 

 

2.2 Entrada i sortida del pavelló per a jugadores i jugadors 

Concentació dels equips, 30 minuts abans de l’hora assenyalada per a l’inici del partit, a 
l’entrada del pavelló municipal (a la part de dalt, davant de la rotonda). 

Els equips no podran entrar a pista mentre quedin esportistes a pista i s’hauran d’esperar a 
que les persones que hagin de sortir ho facin en la seva totalitat.  

L’accés de les jugadores/dels jugadors a la pista serà pel passadís que hi ha entrant a mà 
esquerra, abans de les escales del pavelló, i que dona darrera de les graderies, baixant per 
la rampa que dona a la pista. 

I la sortida de la pista serà per la porta principal que connecta amb la recepció i les escales 
de sortida del pavelló. 

Els esportistes que entrin i que surtin no es podran creuar en cap cas; els entrenadors 
hauran de vigilar que tothom surti quan toca i conjuntament. 

L’accés a la instal·lació serà sempre amb mascareta i només se la podran treure els 
esportistes durant el partit i a l’escalfament previ i del descans. La sortida també serà amb 
mascareta. 

A l’entrada s’ubicarà un punt d’higiene on hi haurà: 

 Gel hidroalcohòlic 

 Control de temperatura 

 Pulveritzador amb solució desinfectant 

És imprescindible la màxima puntualitat, tant en l’horari d’entrada com en el de sortida (tot i 
que aquest dependrà del desenvolupament del partit), per tal de minimitzar contactes entre 
grups. 

Durant els partits només podran estar a pista els esportistes i els entrenadors dels equips 
participants. També podran estar a pista els àrbitres, els auxiliars de taula i el personal de 
club, indispensable per a l’organització del partit. 

 

  



 
 

2.3 Entrada i sortida del pavelló per als espectadors 

L'accés del públic serà 5 minuts abans de l'inici de l'hora oficial del partit i es farà pel 
passadís que hi ha entrant a mà esquerra, abans de les escales del pavelló i que dona 
darrera de les graderies.  

Seguint indicacions de la FCBQ només hi podran accedir al partit un màxim de 15 
acompanyants per equip que estaran a les grades amb mascareta i distància de seguretat. 
Tot i això, si les circumstàncies de la pandèmia així ho permeten, el nombre màxim 
d’acompanyants podrà ser modificat sempre i quan no se sobrepassi l’aforament màxim de 
la pista del pavelló municipal d'Altafulla. Un cop arribat al màxim de persones permeses, 
ningú més podrà accedir al recinte. 

L’accés a la instal·lació serà sempre amb mascareta i no se la podran treure, en cap cas, 
mentre romanguin a les instal·lacions.  

A la graderia es mantindrà la distància de seguretat (distanciament mínim de 3 seients) i 
només es podran utilitzar els seiens que estan indicats. 

Un cop hagi finalitzat el partit el públic haurà d’abandonar el recinte pel mateix lloc d’entrada. 
No es permetrà l’entrada del següent públic fins que l’anterior no hagi sortit del recinte. 

 

3. Instal·lacions 

Com ja hem dit, només es jugarà un partit de forma simultània per franja horària, ja sigui en 
pista transversal o sencera. 

No es podran utilitzar els vestidors ni les dutxes. Sí que estaran habilitats els lavabos.  

A la pista, al mig, s’ubicarà un punt d’higiene amb: 

 Gel hidroalcohòlic 

 Control de temperatura 

 Pulveritzador amb solució desinfectant 

 Drap net per a la desinfecció de la pilota 

 Paperera 

 

  



 
 

4. Altres mesures d’higiene i seguretat 

Tots els entrenadors i el personal del club portaran sempre mascareta, cobrint nas i boca 
correctament. 

Cada esportista haurà de portar la seva ampolla d’aigua que, en cap cas, no es podrà 
compartir. 

Els jugadors i les jugadores hauran de venir al pavelló ja vestits per jugar, excepte el calçat, 
que serà obligatori canviar-se’l a pista, i amb el mínim material posible ja que, en no estar 
permesa la utilització dels vestidors, s’haurà de deixar a la mateixa pista, just darrera de la 
banqueta de cada equip.  

Està totalment prohibida la salutació a membres de l’altre equip o a l’equip arbitral mitjançant 
contacte físic (mans o abraçades). 

El club s’encarregarà de la desinfecció del material necessari per al desenvolupament del 
partit abans de l’inici amb un pulveritzador amb producte desinfectant. 

 

Altafulla, 1 de setembre de 2020 

 

  



 
 

 

 

 

Data:  

Horari:  

  

Club visitant:  

Equip:  

  

CONTROL D’ASSISTÈNCIA: 

Cognoms i nom Telèfon 

1.  

2.   

3.   

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

 

  

REGISTRE D’ACTIVITAT – CONTROL D’ASSISTÈNCIA 



 
 

 

 

  



 
 

Cognoms i nom:  

DNI:  Telèfon:  

    

Acompanyant  
del jugador: 

 

Equip:  

 

DECLARO RESPONSABLEMENT 

 

Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que 
accedeixo, com a públic, a les instal·lacions esportives assumint personalment i 
individualment totes les conseqüències i responsabilitats. 

Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment, compleixo els requisits de salut 
següents: 

 Absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, 
dificultat respiratòria, malestar, diarrea ) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

 No he estat positiu de Covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin 
estat positives. 

 No he tingut contacte estret amb cap persona positiva de Covid-19 confirmada ni 
amb cap persona que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.  

 

Que em prendré la temperatura abans d’entrar al pavelló municipal i compliré amb els 
requeriments de prevenció de la Covid-19, higiene i seguretat que s’estableixin a les 
instal·lacions del pavelló municipal d’Altafulla.  

Que informaré el club on juga el meu fill/la meva filla de l’aparició de qualsevol cas de Covid-
19 en el meu entorn familiar i/o en el meu entorn social més estret i proper perquè se 
segueixin els protocols de detecció establerts. 

Que consenteixo el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració . 

(signatura) 

 

 

 

……………………………., …… de/d’…………………………… de ………. 

Segons Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les dades d’aquest 
document s’utilitzaran exclusivament en cas de necessitat de seguiment de contactes de positius per Covid-19. 


