
Protocol de seguretat per la temporada 2020-2021 

 

per poder començar la temporada amb garanties de que els nostres esportistes no es 

puguin contagiar del virus us hem de demanar que seguim les següents normes. 

 

1.Els esportistes hauran d’accedir i sortir de les instal·lacions amb la mascareta posada 

correctament. 

2.Pel que fa a les entrades i sortides se’ls proporcionarà gel hidroalcohòlic per la 

desinfecció de mans. 

3.Cada entrenador s’encarregarà de prendre la temperatura abans d’entrar al pavelló 

per garantir la seguretat de tothom. 

4.Tots aquells jugadors/es que no vinguin directament de l’escola o siguin de patinatge 

hauran de venir amb roba esportiva des de casa. 

5.Pel que fa al calçat esportiu hauran de posar-se les vambes de joc a la pista per evitar 

contacte amb la superfície dels carrers. En el cas dels patins les rodes hauran de ser 

desinfectades amb anterioritat ja que es la part que pren contacte amb la pista. 

6.El calçat esportiu haurà de ser canviat en quan l’entrenament hagi arribat al seu 

acabament. 

7.Cap equip podrà deixar cap objecte dins els vestidors, TOTS els objectes personals 

hauran de quedar a la pista. 

8.Només podran fer us dels vestuaris els jugadors que vinguin directament de l’escola, 

es a dir només els entrenaments de la primera franja horària de la tarda. En cap cas es 

podran utilitzar les dutxes. 

9.Els lavabos hauran de ser desinfectats just després del seu ús. 

10.Pel que fa a les entrades i sortides per alumnes de l’escola . Bàsquet farà les entrades 

per la porta de la rampa i les sortides pel bar, mentre que Patinatge entrarà per la porta 

de la rampa i sortirà per la porta de mossèn fornells de parvulari. (Entrenaments) 

11.Les entrades i sortides al pavelló en tot moment estaran senyalitzades i seran 

esglaonades per evitar aglomeracions. En quan a la competició, l’equip local estarà 

convocat 5-10 min abans que l’equip contrari per evitar aglomeracions a l’entrada. 

12.Un cop els entrenaments hagin acabat CAP esportista podrà tornar a entrar a les 

instal·lacions. 



13.Els pares no podran accedir mes enllà de la porta de la cartellera, ja que es vol crear 

una zona de seguretat per tots ells. Aquí tant sols podran accedir entrenadors i 

esportistes. No estarà permès l’entrada de públic en cas de competició. 

14.Pel que fa a la temperatura, si hi ha qualsevols esportista que doni de 37,0 cap amunt 

haurà d’esperar fora de les instal·lacions fins que li baixi la temperatura, en cas de que 

no li baixi haurà de marxar a casa amb els seus responsables.(mare/pare/avis). 

15.Respecte als partits no podrà entrar ningú al pavelló amb mes de 37,2 a les 

instal·lacions. No estarà permès l’entrada de públic als partits. 

Un cop més, des del club volem que la seguretat sigui la clau d’aquesta temporada, no 

ens podem permetre ni tampoc volem que els vostres fills/es estiguin en perill es per 

això que contínuament anem modificant aquest document i ens anem posant mes seriós 

en quan a mesures de seguretat.  

LA SALUT ES EL PRIMER! 

Atentament, 

C.E.VALLDEMIA-MARISTES. 


