
 
 
PROTOCOL COVID-19 PER A LA REPRESA DE LES COMPETICIONS AL PAVELLÓ DE CAN NOGUERA 

Criteris generals establerts per l’Ajuntament de La Garriga 

 

  



 
 
Criteris específics establerts pel Club 

A continuació us detallem les mesures a seguir: 

Planificació dels partits 

• Control d’assistència als partits: Cada equip haurà de tenir perfectament relacionades les 

persones que assisteixen al partit, tant siguin esportistes, entrenadors, tècnics, directius, 

voluntaris, delegats i pares o familiars en el cas de menors d’edat que assisteixin com a públic 

(limitant en el seu cas el nombre d’assistents a 1 acompanyant per jugador i amb un màxim de 

15 acompanyants per equip) i qualsevol altra persona que pugui participar en el partit a efectes 

de poder facilitar el seu rastreig. 

 

A tal efecte, el club posa a la vostra disposició d’un document que s’haurà de portar imprès el dia del 

partit i lliurar al responsable de seguretat COVID-19 del club: 

Document pdf:  
https://drive.google.com/file/d/1gUc0LHOeP7CAK7gBD5QD4Uz3H-jw5tC6/view?usp=sharing  
Document word:  
https://drive.google.com/file/d/13y8r-xFvPdm1Pc5XMUNDBoWBSV5XcZV1/view?usp=sharing  
 
Esportistes i staff tècnic 

• Accés a instal·lació i pista 

o L’accés a la instal·lació es farà de forma grupal. 

o Els equips només podran accedir a la instal·lació un cop la pista esportiva estigui buida 

i el conserge hagi procedit a la seva desinfecció. Per facilitar la logística d’entrades i 

sortides i les tasques de desinfecció hem espaiat el temps la celebració dels partits. Tot 

i així, us recomanem que no arribeu molt d’hora perquè us trobareu que no podreu 

accedir a les instal·lacions fins a 15-30 minuts abans de començar el partit (excepte, els 

partits de la primera franja que si que disposareu de més temps). 

o Els equips hauran de venir canviats de casa, excepte les vambes esportives que es 

canviaran un cop entrin dins de la instal·lació. 

o Només accediran a la pista de joc les persones autoritzades: jugadors/es, cos tècnic i 

delegat. 

• Mesures d’aplicació abans del partit 

o No està permès l’ús de vestuaris per part de cap equip (ni per dutxar-se, canviar-se de 

roba o fer la xerrada prèvia, a la mitja part o al final de partit) 

o Us habilitarem un espai a la pista per deixar les motxilles i material de suport. 

o Disposareu d’una taula o cadira per deixar el vostre material EPI. 

o En la mesura del possible disposareu de 15 minuts per escalfar a la pista. Tot i així, us 

recomanem que part de l’escalfament es faci fora de la instal·lació ja que existeix espai 

per fer-ho. 

• Mesures d’aplicació durant el partit 

o Mascaretes esportives. Els jugadors i àrbitres que ho desitgin les podran portar. Els 

entrenadors, jugadors substituts, acompanyants, auxiliars de taula i resta de 

participants col·laboradors hauran de portar-les en tot moment, siguin esportives o 

quirúrgiques.  

o Ampolla d’aigua i tovalloles. Cadascú caldrà que porti la seva i en cap cas es podran 

compartir 

https://drive.google.com/file/d/1gUc0LHOeP7CAK7gBD5QD4Uz3H-jw5tC6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13y8r-xFvPdm1Pc5XMUNDBoWBSV5XcZV1/view?usp=sharing


 
 

o Rentada de mans durant el partit: Cada jugador s’haurà de rentar les mans amb gel 

hidroalcohòlic abans de començar cada període. En cas de no estar en el quintet inicial 

del període corresponent, ho farà en el moment que es produeixi la seva entrada al 

camp cobrint una substitució. És recomanable que en qualsevol substitució, el jugador 

que entra a pista es renti les mans. 

• Mesures d’aplicació després el partit 

o Un cop finalitzi el partit els integrants de l’equip hauran de deixar el més ràpid possible 

la pista per facilitar la neteja i desinfecció de la instal·lació. 

o Cal abandonar la instal·lació de forma individual per la porta establerta (fons de la 

pista) i sense formar aglomeracions ni aturar-se uns quants a parlar. En cas que hi 

haguessin més partits de forma simultània a la mateixa instal·lació, l’entrenador haurà 

de vetllar perquè els seus jugadors surtin degudament de la instal·lació sense barrejar-

se amb membres dels altres equips 

Acompanyants 

• Accés a la instal·lació 

o Els acompanyants hauran d’accedir en grup a la grada i ho faran 5-10 minuts abans de 

començar el partit. 

o No està permès anar entrant i sortint sortir de la instal·lació durant la celebració del 

partit, excepte en casos justificats. 

o Els acompanyants només podran ocupar un seient i d’aquesta manera facilitarem la 

desinfecció i neteja de les grades.  

o Per mantenir la distància interpersonal s’han marcat els seients habilitats per seure. 

• Mesures d’aplicació al finalitzar el partit pels acompanyants 

o Al finalitzar el partit els acompanyants hauran de sortir de la instal·lació el més ràpid 

possible per afavorir la neteja de la grada. 

Àrbitres i personal auxiliar  

• Accés a instal·lació i pista 

o Per accedir a la instal·lació caldrà anotar les dades bàsiques a efectes de control en el 

full d’assistència. 

• Mesures d’aplicació abans del partit 

o Els àrbitres disposareu d’un vestidor individual per canviar-vos. Al finalitzar el partit es 

procedirà a desinfectar. 

o Al costat de la taula d’anotació disposareu de material EPI 


