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PROTOCOL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I MESURES DE PRE VENCIÓ  
COVID 19* per a partits amistosos o de competició ( NOVETAT vestidors) 

 
*en data 5 d’octubre de 2020 i subjecte a noves nor matives dictades pels òrgans competents. 
 
CONDICIONS PER A L’OBERTURA  AL PÚBLIC DE LA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA 
únicament per a partits amistosos o de competició ( AFEGIDES A LES QUE 
CONTINUEN VIGENTS I S’ESMENTEN EN LA RESTA D’APARTA TS D’AQUEST 
DOCUMENT) 
 
1/ aforament limitat a una persona cada 3m2 segons la superfície de cada sector de 
l’equipament esportiu. 
 
2/ es permetrà l’entrada només a un o dos acompanyants, depenent del límit de 
l’aforament total preestablert, per als esportistes menors d’edat.  
 
3/ cal  fer sempre entrades i sortides esglaonades, quan un partit hagi finalitzat cal que 
tothom surti del recinte i es torni a fer el registre per al següent. 
 
4/ l’entrada i la sortida a la instal·lació esportiva seran per portes diferents per evitar 
creuament de persones, sempre que sigui possible. 
 
5/ l’entitat amfitriona de l’esdeveniment ha de fer un registre de totes les persones que 
accedeixen a la instal·lació amb nom i telèfon de contacte i tenir-lo guardat tres 
setmanes per si calgués consultar-lo. 
 
6/ s’ha de prendre la temperatura corporal a tothom a l’entrada, podran tenir accés a la 
instal·lació si estan per sota de 37,5ºC. 
 
7/ a l’entrada del recinte s’han de posar dispensadors de gel hidroalcohòlic i vetllar per 
l´ús obligatori d’aquesta mesura de desinfecció de les mans. 
 
8/ la mascareta és obligatòria en tot el recinte i s’ha de dur correctament (tapant nas i 
boca). 
 
9/ cada entitat participant a l’esdeveniment esportiu ha de tenir una persona 
responsable de seguretat i salut que ha de vetllar perquè es compleixin les mesures 
establertes en aquest document. 
 
10/ les grades han de tenir senyalitzats els seients on es pot seure, separats entre sí 
per una distància de 2 metres. 
 
 
 
REQUISITS PER PARTICIPAR A LES ACTIVITATS 
 

• Declaració responsable conforme es reuneix els crit eris de Salut . Demanar 
als participants i a les famílies en cas de menors i als responsables activitats. 
 

 
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ GENERALS.  
 

• Responsable de seguretat i higiene.  Vetllar pel compliment de les mesures 
establertes pels organitzadors de l’activitat i dels protocols que el desenvolupin, 
i garantir la formació i informació als altres participants i les famílies.   
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REQUISITS GENERALS SOBRE PREVENCIÓ ÀMBIT DE LA SALU T 
 

• Rentat de mans sistemàtic.  Cal rentar-se les mans sovint i garantir la 
distància de 1,5m dins dels lavabos. Cal dispensadors de solució 
hidroalcohòlica a les entrades d’accés a les instal·lacions.  

• Ús de mascaretes. Seguir el protocol ús de mascaretes del Departament de 
Salut. Ús de la mascareta obligatori a l’entrada i sortida i per desplaçar-se pel 
recinte excepte per fer exercici físic o beure i menjar. 

• Llistat de comprovació de símptomes. Diàriament caldrà comprovar l’estat 
de salut dels participants i personal tècnic per garantir la seguretat. Es faran 
“Check-lists” per la ràpida identificació de símptomes. La  temperatura  
corporal de tots els participants i del personal tècnic haurà de quedar registrat i 
documentat.  

• Distanciament de seguretat.  
o 1,5 metres.  
o En els espais caldrà establir horaris d’activitats per torns sempre que 

sigui necessari 
o Sectoritzar espais 
o Mesures neteja i desinfecció entre torns. 
o WC neteja i desinfecció de forma constant i periòdica  
o No fer ús dels vestidors i dutxes.  
 
 

CARACTERÍTIQUES ACTIVITATS.  
 

• Respectar distància física de 1,5 metres .  
• Segons activitats que impliquin esforç caldrà ampliar la distància.  
• Mesura estàndard d’aforament en instal·lacions esportives és de 3 m2 d’espai 

per persona.   
• Material esportiu d’ús exclusiu i cal desinfectar-lo cada dia. 

 
 
 
REQUISITS GENERALS NETEJA I DESINFECCIÓ DE LES INST AL·LACIONS I DEL 
MATERIAL.  
 
Document Incidència de la pandèmia de la COVID -19 en els equipaments esportius de 
Catalunya” 

• Tota instal·lació caldrà realitzar tasques de manteniment i desinfecció i control 
lliure de SARS-CoV2 d’acord amb les mesures de Salut de la Generalitat i del 
Ministeri de Sanitat.  

• Solucions hidroalcohòliques  a l’entrada de cada instal·lació i espais concrets 
• Planificar extremar la neteja i desinfecció. Almenys una diària.  I garantir 

desinfecció freqüent de superfícies d’ús més comuns, portes, baranes, escales, 
etc., taules després activitats.  

• Tasques una primera ventilació de 30 minuts abans d’obrir l ’equipament i 
a més 3 cops al dia aquestes vegades durant  un mín im de 10 minuts .  

• Portes obertes.  
• Evitar assecadors  de mans i cabells. Ús mecànics i d’un sòl ús. 
• Papereres i cubells amb tapa i pedal . Neteja 1 cop al dia.  
• Material de neteja i desinfecció autoritzats  i sempre en condicions de 

seguretat.  
• Desinfecció del material emprat per les activitats, mínim un cop al  dia,  i 

sempre que hi ha canvi de grup. Es poden utilitzar tovalloletes impregnades 
amb alcohol propílic de 70% o un dret net humitejat amb alcohol de 71%.  
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CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES DE LES DIFERENTS TIPOLO GIES 
D’ACTIVITATS.  
 

• Entrades i sortides.  Esglaonades, distàncies de seguretat i si es pot diferents 
accessos a la instal·lació. Persones que portin i recullin també cal garantir la 
distància. 

• Ús dels vestidors : No es podrà fer ús dels vestidors excepte els primers 
equips sènior de cada entitat i els equips visitants, sempre que siguin d’altres 
municipis i prioritzant els de fora de la comarca. 

• Tovalloles.  De casa i rentades a altes temperatures. No es poden compartir.  
• Delimitació d’espais.  Caldrà delimitar clarament les zones de l’activitat: 

o Espai per cada grup.  
o Espai per activitats. 
o Espais comuns. 
o Espai d’entrada i sortida. 
o Es podran compartir sempre i que s’utilitzin en grups petits i es 

mantinguin les distàncies.  
o En Instal·lacions amb altres grups d’usuaris, caldrà establir horaris d’ús 

exclusius.  
o Cal establir circuits interns de mobilitat per mantenir distàncies i evitar 

aglomeracions.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


