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PROTOCOL D’ACTUACIÓ COVID-19 
 

El present document pretén recollir totes les consideracions que s’han de tenir en compte pel 

retorn a l’activitat esportiva del CE Maristes Rubí la temporada 2020-2021.  

Aquest document es basa en la present normativa i estarà subjecte a possibles modificacions 

d’aquesta.  

Referent a l’espai de vestidors, lavabos  i fonts 

- Es descarta l’ús dels vestidors a excepció dels equips que entrenen a primera franja que 

podran disposar-los únicament com a lloc per deixar les motxilles de l’escola.  

- Els vestidors es tancaran a les 18.30 una vegada finalitzin els entrenaments de la primera 

franja horària.  

- Els lavabos es faran servir de manera individual.  

- Les fonts d’aigua no es podran fer servir per beure aigua, per tant, tots els jugadors i 

jugadores hauran de portar la seva ampolla plena per a una bona hidratació durant la 

pràctica esportiva.  

Referent a l’accés 

- L’accés a les instal·lacions esportives es realitzarà per la porta del Carrer de Ca n’Oriol a 

partir de la segona franja horària per a tots aquells equips que entrenin al pavelló o les 

pistes superiors.  

- L’accés a les instal·lacions esportives es realitzarà per la porta del Carrer Magallanes 65 

a partir de la segona franja horària per a tots aquells equips que entrenin a les pistes 

inferiors del poliesportiu.  

- Els entrenadors hauran de recollir a tot l’equip a la porta exterior i entrar-lo de forma 

conjunta fins la pista assignada per entrenar per evitar múltiples desplaçaments i 

contacte amb d’altres equips.  

- Pels entrenaments de la primera franja que surten de l’escola, s’evitarà que s’agrupin 

de diferents equips al pati, i el berenar serà controlat per l’entrenador i sense dispersió. 

No estaran sols al pati. 

- Els entrenadors de primera franja hauran d’estar a les 17.00h al seu lloc de treball 

havent fitxat adequadament.  

- No accedirà a les instal·lacions cap grup sense el seu entrenador. Aquests es mantindran 

a la porta fins que aquest arribi.  

- Els jugadors hauran de portar mascareta fins que comencin l’activitat física, moment en 

el que se la podran treure.  

Referent als entrenaments 

- L’entrenador haurà de portar la mascareta ben posada des del moment de l’accés a la 

instal·lació fins a la sortida. Haurà de minimitzar el contacte i ampliar la distància amb 

els jugadors i jugadores sempre que sigui possible.  
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Referent al pavelló 

- Els entrenaments al pavelló es faran sempre sense públic, amb les portes i finestres 

obertes, de tal manera que ningú hagi de tocar-les per entrar i sortir i garantint, també, 

una bona ventilació. Es valorarà l’ús de la ventilació forçada si s’escau.  

- Els entrenaments a terços es faran amb les cortines baixades per evitar contactes i 

relacions de grups estables.  

Referent a l’oficina tècnica 

- A l’oficina tècnica es limitarà l’aforament dels treballadors de tal manera que només hi 

pugui haver un màxim de 3 membres de l’equip de coordinadors de forma simultània. 

Els entrenadors hauran de restringir l’accés a l’oficina si no es imprescindible i ho faran 

individualment. 

- Pel que fa a l’atenció al públic, es farà individualment. Només podrà entrar una família 

dins de l’oficina tècnica.  

- Es procurarà treballar el màxim de temps amb les finestres obertes per tal de garantir 

la màxima ventilació possible.  

- Les reunions de coordinació seran l’excepció i es podran realitzar a l’oficina tècnica, tot 

extremant les mesures.  

- La mascareta i el rentat de mans amb solució hidroalcohòlica a cada accés són dues 

mesures de caràcter obligatori.  

- Es col·locaran de mampares de seguretat al mostrador del club.  

Referent al material 

- L’accés a la sala de material serà exclusiu pels entrenadors, tenint en compte que hi ha 

material comú.  

- Es repartiran petos individuals a tots els equips i es descartaran els comuns de la sala de 

material. 

- El material comú haurà de desinfectar-se amb la solució que es disposi abans i després 

del seu ús.  

- S’hauran de desinfectar les pilotes i el material que s’utilitzi entre entrenaments. 

Referent a higiene 

- A l’accés al pavelló hi haurà dispensadors de solucions hidroalcohòliques, i els jugadors 

que hi accedeixin hauran de rentar-se les mans adequadament.  

- Pels equips que entrenen a les pistes exteriors l’entrenador haurà de recollir un pot de 

solució hidroalcohòlica en el moment que fitxi per subministrar-lo als jugadors.  

Referent a la traçabilitat dels membres 

- Tots els entrenadors hauran de passar llista dels seus jugadors i deixar constància escrita 

cada dia per permetre una traçabilitat de contactes estrets en cas que es detecti un cas 

positiu.  

- Els entrenadors hauran de fer el control de presència a l’entrada i la sortida a temps real 

per garantir un control de contactes estrets en cas que es detecti un cas positiu. Per 

tant, serà el primer que faran quan arribin i l’últim abans de marxar.  

- S’evitarà que els jugadors/es canviïn d’equip però quan sigui imprescindible s’haurà de 

deixar constància per poder garantir la traçabilitat dels contactes estrets en cas de 

positiu. S’hauran de maximitzar les mesures de seguretat. 
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Referent a la detecció d’un possible cas compatible amb simptomatologia de la COVID-19 

- Cada dia hi haurà un membre de l’equip de coordinació que serà el referent COVID-19 i 

que serà l’encarregat de gestionar un possible jugador/a amb simptomatologia 

compatible amb la COVID-19. 

- En cas que es detecti un jugador/a amb simptomatologia compatible (febre, tos, 

dispnea, cansament, vòmits...) se l’aïllarà a la sala d’entrenadors amb la porta oberta, i 

se li posarà una mascareta. En cap cas accedirà a l’oficina tècnica. El responsable l’haurà 

de tractar amb mascareta quirúrgica o amb una FFP2.  

- Es trucarà a la família i s’informarà a la coordinació general del Club que derivarà l’avís 

a la direcció de l’escola.  

- Si l’estat del jugador/a ho exigeix, s’activarà el SEM a través d’una trucada de telèfon al 

112. 

Referent als partits 

- Es bloquejaran amb indicacions adhesives tres seients per cada un que es pugui fer 

servir.  

- L’ús de la mascareta serà obligatori a totes les instal·lacions.  

- Es disposarà de solució hidroalcohòlica a tots els accessos del pavelló.  

- Es mantindran portes i finestres obertes el màxim de temps possible.  

- El responsable de pistes del club ruixarà les banquetes, taules i cadires amb solució 

desinfectant per a superfícies després de cada ús.  

Referent als àrbitres 

- A cada àrbitre se li assignarà un vestidor diferent. No podran coincidir dos àrbitres de 

forma consecutiva en un mateix vestidor. Després de l’ús d’un vestidor s’haurà de 

garantir que quedin portes i finestres obertes per a una ventilació adequada.  

- El responsable de pistes del club ruixarà els bancs i taules amb solució desinfectant per 

a superfícies després de cada ús.  

 


