
 

 

 



 
 
 
El següent protocol incorpora recomanacions sobre les mesures de protecció i prevenció de             
salut, higiènico-sanitàries, d’adequació d'espais, mesures de distanciament i vulnerabilitat.         
Ha estat elaborat per l’EISB Recovery Committee, l’òrgan responsable d’assegurar la salut, el             
benestar i l’educació de tots els qui formem part de la comunitat educativa EISB.  
 
Aquest document contempla les necessitats i les pautes d’actuació específiques i           
d’obligat compliment per al desenvolupament de les activitats lúdico-esportives a les           
instal·lacions d’EISB.  
 
Participants, jugadors/es, familiars, entrenadors/es i monitors/es hauran de seguir         
estrictament les mesures sanitàries i de seguretat estipulades pel nostre protocol intern, en             
consonància amb les recomanacions aportades per organismes nacionals i internacionals. 
 

1. MESURES DE PREVENCIÓ GENERALS:  
 
CONTROL DE TEMPERATURA: 
En arribar a les instal·lacions, es prendrà la temperatura amb un termòmetre frontal a tots               
els assistents.  
En cas de superar els 37,5ºC no hi podran accedir. Si es tracta d’un menor, es trucarà a                  
la seva família perquè el vinguin a recollir.  
 
DISTÀNCIA DE SEGURETAT: 
Entre grups constants, es preservarà la distància física interpersonal de seguretat d’1,5m            
en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona. 
 
MASCARETA: 
És d’obligat compliment portar la mascareta posada dins de les instal·lacions EISB, per a 
totes les persones majors de 6 anys. Als menors de 6 anys se’ls proposarà que la portin 
posada. 
 
No s’exigirà als jugadors/res que la portin posada durant els partits. És recomanable el 
seu ús a les banquetes i s’haurà de guardar juntament amb el seu equipament en el 
moment de jugar (funda).  
Durant les activitats físico-esportives, els/les entrenadors/es i els/les monitors/es hauran de fer ús de 
la mascareta durant les sessions, excepte quan estiguin realitzant la pràctica esportiva. Quan no es 
porti mascareta per aquest motiu, caldrà seguir rigorosament la recomanació de mantenir la 
distància.  
 
HIGIENE DE MANS: 
Cal rentar les mans freqüentment mitjançant solucions hidroalcohòliques així com amb 
aigua i sabó. Els jugadors/es hauran de rentar-se les mans: a l’arribada i a la sortida de la 
pista, així com, abans i després d’anar al WC. 
 
GRUPS CONSTANTS: 
En el cas que no es pugui garantir la distància de seguretat, cal desenvolupar els partits i 
els entrenaments mitjançant grups constants.   
S’entén com a grup constant aquell amb qui de forma continuada, s’hagi tingut contacte 



 
estret en la pràctica esportiva i cap dels seus membres presenti la simptomatologia clínica 
de la COVID-19. 
 
DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT: 
Les entitats col·laboradores que fan ús de les instal.lacions EISB hauran de signar i lliurar una                
declaració de responsabilitat a través de la qual es comprometin a no portar cap participant: que                
presenti simptomatologia compatible amb la covid-19 o que l’hagi presentat en els últims 10 dies o                
que hagi estat declarat contacte estret d’una persona positiva. Així mateix, es compromet a no portar                
cap participant que estigui a l’espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic                
molecular, sigui seva o d’un convivent, feta en el marc d’una sospita clínica d’infecció, ni cap infant                 
que estigui exclòs d’assistir al centre escolar el mateix dia de la realització de l’activitat per qualsevol                 
incidència relacionada amb la Covid-19. El mateix document representarà un compromís del centre a              
avisar a la instal·lació de qualsevol cas positiu en algun dels participants dins del termini dels 10 dies                  
posteriors al final de l’estada.  

Les instal·lacions mantindran el protocol ja implantat al centre sota el “Protocol de Prevenció i               
Protecció EISB 20/21”. 
 

2. ÚS DE LES INSTAL·LACIONS 
 

VESTUARIS 
No està permès fer ús dels vestuaris ni les dutxes fins a nou avís. 
Pels assistents a la piscina, sí que podran fer ús dels vestuaris, sempre que segueixin les mesures 
d’higiene i prevenció establertes. Els vestuaris es netejaran després de l’estada de cada grup 
constant.  
 
MATERIAL 
Quan la naturalesa de les activitats requereixi l’ús compartit de materials se seguirà un protocol 
estricte d’higienització. Es netejarà el material després de cada ús o al final de l’activitat quan no sigui 
possible fer-ho després de cada ús (com en el cas de pilotes). 
 
MENJAR I BEURE 
No es pot beure de les fonts. 
Cada participant haurà de portar la seva ampolla d’aigua, que podrà emplenar als llocs indicats, tot 
seguint les mesures d’higiene recomanades. 
No es podran compartir begudes ni aliments.  
Dins de les instal.lacions estarà prohibit menjar. 
 

3. ENTRADES, SORTIDES I FLUXOS 
 
Les entrades i sortides de les instal·lacions es realitzaran pel lloc designat (PORTA A, accés al                
SPORTS CENTRE).  
 
Per tal d’evitar aglomeracions es recomana que a cada menor el porti i el reculli la mateixa persona.                  
En el moment de la recollida, els adults hauran de mantenir la distància interpersonal entre ells i                 
hauran d’evitar mantenir-se a l’exterior mentre es realitza l’activitat per evitar al màxim qualsevol              
mena de contacte.  
 
Durant els desplaçaments del grup es mantindran les distàncies interpersonals i es farà ús de la                
mascareta. També es practicarà la higiene de mans just abans d’accedir a les instal·lacions on es                
realitzarà l’activitat.  



 
Hi ha una àrea habilitada a l’entrada del Sports Centre perquè els assistents hi              
puguin estacionar les bicicletes, els patins i els cotxets. 
 

 
 
Senyalització i accions informatives 
 
Als punts d’accés i de circulació de les instal·lacions hi ha cartells informatius on es recorden                
les mesures sanitàries bàsiques a seguir (instruccions de neteja de mans, higiene personal a              
les àrees comunes, etc.). 
 
Als passadissos i a les escales hi haurà indicacions que mostrin el sentit de la circulació. 
 
La circulació interna estarà subjecta a un horari específic per cada grup assistent i dia. 
 
El personal del centre garantirà que els diferents grups no coincideixin als passadissos ni als               
lavabos, amb l’objectiu d’evitar aglomeracions i de mantenir la distància física. 
 

4. Piscina 
 

La piscina es podrà utilitzar amb normalitat. Els grups constants no coincidiran, ni al carril ni 
al vestuari, amb altres grups.  
 
Vestuaris: també es podran utilitzar amb normalitat. Per al seu ús se seguirà la norma dels 
grups estables.  
 
 



 
5. GESTIÓ DE CASOS 

En el cas que un dels assistents presenti algun símptoma durant l’estada a les instal.lacions, se                
seguirà el procediment establert pel Departament d’Educació i Salut:  

- Es portarà a la persona afectada a un espai separat d'ús individual ben ventilat i es                
contactarà amb el responsable de la secció.  

- Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li col·locarà una                
mascareta quirúrgica, tant a la persona que ha iniciat símptomes –si és més gran de 2 anys–,                 
com a la persona que l’acompanyi (en cas que es tracti d’un/a menor o d’una persona que                 
pel seu estat de salut no pugui quedar-se sola).  

- Si la persona amb símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica (infants molt petits,               
persones amb problemes respiratoris, que tinguin dificultat per treure’s la mascareta per sí             
mateixa o que tinguin alteracions de la conducta que facin inviable la seva utilització),              
l’acompanyant s’haurà de posar una mascareta FFP2 sense vàlvula, a més d’una pantalla             
facial i una bata d’un sol ús.  

- Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de l’estat             
general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a             
adormir-se...), es trucarà al 061. 

 
6. PLA D’HIGIENE 

 
Es disposa d’un pla de neteja i desinfecció adaptat a cada espai i ús de les instal·lacions (espais                  
esportius, lavabos i dutxes).  

S’assegurarà la neteja, la desinfecció i la ventilació d’espais comuns després de ser utilitzats per més                
d’un grup estable.  

El material que no sigui assignat al grup de convivència i sigui comú es netejarà i desinfectarà                 
després de la seva utilització.  

7. EL PÚBLIC  

Els entrenaments són a porta tancada.  
No està permesa l’entrada de públic a les instal.lacions durant els partits.  
Els familiars que acompanyin els menors d’edat podran accedir fins a la porta d’entrada 
del Sports Centre.  
No es podrà esperar dins del recinte. A l’hora que acabin les activitats, es podran recollir 
els menors als diferents espais designats, depenent de l’activitat.  

8. PARTITS 

Els dies que se celebrin partits a les instal.lacions, el responsable de l’equip haurà de portar imprès 
un llistat amb els noms, cognoms i DNI de tots els assistents, i lliurar-lo al responsable.  

9. RESPONSABLE 

En cas necessari, la persona de contacte és Pep Olivé, extracurricular@eisbarcelona.com  
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