
 

 

PROTOCOL PER LES ENTITATS ESPORTIVES PEL DESENVOLUPAMENT DELS PARTITS EN EL 

POLIESPORTIU CLAROR SAGRADA FAMILIA 

 

Per tal de minimitzar el risc de contagi de la COVID-19 durant el desenvolupament dels partits 

establim les següents normes i pautes de comportament que hauran de ser aplicades per tots 

els participants. 

1. Assistents Federats al partit: 

12 Jugadors màxim per equip (Zona Esportiva) 

6 Federats Cos Tècnic i Auxiliars per equip (Zona Esportiva) 

5 Directius per Club (Zona Grades) 

2. No està permès l’accés de públic a la instal·lació 

3. L’accés a la instal·lació de l’equip visitant serà quan estigui complet per accedir de 

manera conjunta i amb el responsable de l’equip 

4. L’entrada a la instal·lació serà 30 minuts abans de l’inici del partit i sempre amb 

l’autorització del Responsable Covid de l’equip local 

5. L’entrada a la pista i la seva sortida serà per la porta que du directament a la pista i no 

pels torns d’entrada i sortida 

6. Presa de temperatura i higiene de mans abans d’entrar a la zona esportiva 

7. Cal tenir signada i validada la Declaració de Responsabilitat segons el protocol de la 

FCBQ 

8. Caldrà portar en mà el dia del partit o ser enviat per email la mateixa setmana del 

partit a info@cbimma.com l’Annex 5 “Registre d’Activitat-Control d’Assistència Públic” 

per l’accés a la pista dels 5 Directius  

9. Es poden fer ús dels vestidors sempre mantenint les mesures higièniques i anticovid 

10. L’ús de la mascareta és obligatori, només els esportistes durant la pràctica esportiva 

podran decidir portar-la posada o no, i les mascaretes d’aquests hauran de ser 

custodiades de manera higiènica pel Cos Tècnic. Els entrenadors, delegats d’equip, 

delegat de camp, auxiliars de taula, jugadors a la banqueta i directius hauran de 

portar-la posada sempre. 

11. Les mascaretes han de ser obligatòriament FPP2 pels entrenadors, delegats d’equip i 

delegat de camp, i per la resta de participants i directius o FPP2 o KN95 o quirúrgiques 

12. L’equip visitant portarà la seva farmaciola i el seu material de neteja i desinfecció 

13. L’equip visitant pot portar les seves pilotes per escalfar abans del partit si ho 

prefereixen 
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14. Cadascú haurà de portar la seva ampolla d’aigua i estris personals necessaris durant el 

partit. Un cop acabat el partit les ampolles buides seran llençades a les papereres de la 

instal·lació 

15. Un cop acabat el partit la sortida serà el més ràpid possible, els jugadors cap els 

vestidors i el cos tècnic, auxiliars i directius cap a fora de la instal·lació per a facilitar la 

tasca de neteja i desinfecció de la pista i l’entrada dels següents equips 

 

Demanem la màxima col·laboració en el compliment d’aquests punts que formen el nostre 

protocol i agraïm el compromís de tots els participants que accedeixin a la nostra instal·lació. 


