
 

 

De conformitat amb el Pla d’Acció pel Desconfinament Esportiu de Catalunya publicat per 

la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya, 

indiquem quins requisits s’hauran de complir per part de les entitats organitzadores i 

participants en partits i torneigs amistosos celebrats als Pavelló d’Esports i al Pavelló Firal 

de La Bisbal d’Empordà. 

1. Dur un registre de les persones participants al partit i garantir el compliment de les 

mesures. Es recomana prendre la temperatura. 

responsable. 

5. Es guardaran tots els registres i les declaracions responsables un mínim de 30 

dies. 

6. Els equips hauran d’estar formats per grups estables i permanents (contacte estret 

en la pràctica esportiva durant els 14 dies anteriors sense simptomatologia). El 

responsable de cada equip haurà de disposar de totes les dades dels seus 

integrants i garantir-ne la traçabilitat. 

7. L’organitzador del partit haurà de preveure mesures de circulació de persones 

assistents i esportistes per evitar aglomeracions i desplaçaments col·lectius sense 

mascareta. 

8. Es podrà acollir públic, sempre que es faci ús de la mascareta, es garanteixi la 

distancia mínima de seguretat d’1’5m i es porti un registre dels assistents. 

S’impedirà l’accés a persones amb símptomes. 

bossa. Cada participant haurà de portar la seva pròpia aigua. 

15. En cas d’alguna incidència caldrà comunicar-ho amb immediatesa a les autoritats 

sanitàries, al club i a l’Àrea d’Esports. 
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2. S’haurà de garantir una ventilació creuada i constant de la instal·lació. 

3. Tots els participants al partit hauran d'haver signat la declaració responsable de 
la FCBQ.
4. Els treballadors i voluntaris també hauran de signar el full de declaració 

9. No es podran utilitzar vestidors i dutxes exeptuant equips de categoria sèniors 

sempre que hi hagi disponibilitat.

10. Les xerrades d’equip no es realitzaran a dins del vestidor.

11. Organitzadors, públic, staff tècnic i jugadors es rentaran les mans abans d’accedir a 

la instal·lació i també a la sortida. 

12. La mascareta és sempre obligatòria fins al moment d’iniciar l’activitat, per els 

esportistes, i obligatòira en tot moment pel públic assistent.

13. Es desinfectarà el material i equipament esportiu propi, abans del seu ús. 

14. Cada participant mantindrà el material i utensilis personals dins la seva pròpia 


