
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

PROTOCOL PROVISIONAL DEL CB SECÀ DE SANT PERE 

 

D’acord amb les mesures establertes per les autoritats sanitaries, així 

com la Secretaria General de l’Espòrt i de l’Activitat Física, i la Regidoria 

d’Esports de “La Paeria” Ajuntament de Lleida, el CLUB BÀSQUET SECÀ 

DE SANT PERE, ha fixat el següent protocol d’actuació per poder fer us de 

les instal.lacions municipals a l’efecte de dur a terme els entrenaments i 

competicions a les que participin els equips del club, les quals seran 

d’obligat compliment pels jugadors, entrenadors i tota persona vinculada 

al nostre club. 

 

1. Desinfecció de mans i sabates, i presa de temperatura, al entrar al 
pavelló. 

2. Desinfecció del material d’entrenament a l’inici i al final de 
l’entrenament. 

3. Cada jugador o entrenador portarà una ampolla individual amb el seu 
nom per poder beure. No podrà omplir-la al pavelló ni compartir-la amb 
ningú. 

4. Els jugadors hauran de fer us de mascareta en tot moment, menys en 
el moment de l’entrenament i els estiraments. S’ha de fer us per entrar al 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

pavelló, estar al pavelló sense entrenar i per marxar del pavelló. Han de 
canviar-se de roba o sabates amb la mascareta posada. 

5. Els entrenadors hauran de fer us de la mascareta en tot moment. 

6. Es recomana dur una tovallola individual per la suor. 

7. Es podrà fer ús dels vestidors però no de les dutxes. 

8. Els objectes personals s’han de deixar dins de la bossa que portarà 
cadascun, i entre cada bossa haurà d’haver una distància de 2 m. 

9. Un cop finalitzat l’entrenament, es realitzarà una sortida immediata de 
la instal·lació seguint, en tot moment, les indicacions dels entrenadors i 
responsables de la instal·lació. 

10.  Per poder fer ús de les instal·lacions de l’Ajuntament de Lleida cada 
jugador ha de firmar una autorització de responsabilitat facilitada pel 
propi Ajuntament. 

11. El Club portarà un registre dels jugadors i entrenadors que utilitzin la 
instal·lació en cada entrenament o partit, per poder fer un seguiment 
sanitari en cas de contagi. 

12. S’ha d’intentar fer una entrada i una sortida esglaonada a la 
instal·lació per evitar aglomeracions. 

 

La Junta del CB Secà de Sant Pere 
Març 2021.  
 


