
CONDICIONS DE LA DISPUTA DE PARTITS  

PROTOCOLS DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ 

 

Aquest protocol està basat en el Protocol General del SGEAF. També han estat consultats els Ajuntaments de St. 
Hipòlit de Voltregà i Les Masies de Voltregà que faciliten les instal·lacions per a la pràctica de l’hoquei del nostre 
club. 

 

 L’ús de mascareta és obligatori en tot moment per a tots els participants a excepció dels esportistes i 
àrbitres durant la pròpia pràctica esportiva. S’haurà de portar sempre mentre no s’entri a la pista de 
joc, inclòs el vestuari. 

 Els esportistes i cos tècnic que apareguin a l’acta hauran de restar a la zona de banquetes i sempre que 
no estiguin fent la pràctica esportiva hauran de fer el degut ús de la mascareta (inclou l’ús per part de 
els esportistes/tècnics/auxiliars/col·laboradors/àrbitres/cronometradors que romanguin fora de la 
pista de joc), respectant la distància interpersonal de seguretat.  

 Traçabilitat de tots els participants mitjançant document amb les dades de contacte de tots els 
esportistes i cos tècnic (Nom i cognoms, DNI, Telèfon contacte i e-mail de l’adult responsable). Llista 
que hauran d’aportar i compartir els entrenadors o delegats de cadascun dels equips participants abans 
de l’entrada a les instal·lacions. 

 Es prendrà la temperatura als esportistes, cos tècnic d’ambdós equips i delegats que figurin al full de 
traçabilitat. El club disposa d’un termòmetre digital a aquest efecte a la disposició dels delegats que 
realitzaran les mesures. Per valors de temperatura superior a 37,5ºC es demanarà a l’afectat 
d’abandonar les instal·lacions. 

 Serà necessari el rentat habitual de mans mitjançant solució hidroalcohòlica així com aigua i sabó que 
es disposarà en els espais comuns de la instal·lació. 

 Es important que NO vinguin a jugar quan es presentin símptomes relacionats amb la COVID-19 o amb 
qualsevol malaltia.  

 En cas de detectar-se després del partit alguna persona amb la covid-19, el RHS del Club corresponent 
ha d’informar de la situació al seu homòleg de l’altre Club per tal d’iniciar el protocol sanitari. 

 S’arribarà al lloc de l’activitat amb la roba esportiva ja posada. Els equips NO podran utilitzar els 
vestuaris. Caldrà que vinguin equipats des de casa.  

 Els partits es disputaran a porta tancada. 

 El club ha nomenat una persona responsable en matèria de prevenció i higiene específic (RSH) que 
vetllarà pel compliment dels protocols vigents. Per qualsevol incidència cal comunicar-li directament: 
Josep Lluís Cambra. Tel 629374373 

 

Aquest protocol estarà subjecte als canvis que puguin haver-hi des de les autoritats sanitàries i esportives. 

 

 

St. Hipòlit de Voltregà, 3 de març de 2021 


