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1.- INTRODUCCIÓ 
 
Aquest document és una adaptació específica del Pla de seguretat, higiene, 
distanciament i concentració de persones elaborat pel Club Natació Reus Ploms per a 
les competicions de BÀSQUET pel present curs 2020-2021. 
 
 
2.- NORMES DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Aquest Pla de seguretat, higiene, distanciament i concentració de persones s’ha redactat 
per garantir la màxima seguretat de totes aquelles persones que puguin trobar-se dins 
de les instal·lacions del Club Natació Reus Ploms: socis, esportistes, usuaris, 
acompanyats, àrbitres, jutges i treballadors. 
 
Totes les normes són doncs de compliment obligatori. 
 
Per prevaldre la salut de tothom, tota aquella persona que no respecti els 
protocols establerts, i per tant pugui estar posant en perill a la resta de 
persones, serà expulsada del Club. 
 
 
3.- ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS 
 
3.1.- Confirmació d’assistència 
El llistat dels esportistes del Club Natació Reus Ploms assistents, així com dels integrants 
de l’equip visitant, serà controlat únicament pels coordinadors de la secció de 
BÀSQUET. 
 
No està permesa cap persona que no estigui al llistat de confirmacions 
traslladat pels coordinadors de la secció a la direcció esportiva del Club. 
 
3.2.- Acompanyants dels esportistes 
No està permesa la presència d’acompanyants dels esportistes a les grades. Aquestes 
persones no podran accedir a les instal·lacions del Club. 
 
A les grades només podran estar presents els responsables del Club encarregats de 
gravar el partits i efectuar fotos. 
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3.3.- Lectura de temperatura 
Abans d’accedir a les instal·lacions es prendrà la temperatura 
de totes les persones al vestíbul del Pavelló Joan Sirolla. 
 
Si es donen situacions de cues per poder entrar, 
obligatòriament caldrà respectar els 2 metres de distanciament 
físic entre persones. 
 
Està prohibida l’entrada al Club Natació Reus Ploms a tota 
persona simptomàtica (febre superior als 37’3 ºC o símptomes 
respiratoris). 
 
3.4.- Mesures protectores d’accés 
 

Per respecte, solidaritat i compromís, és 
obligatori dur la mascareta de seguretat 
durant tota l’estada a les instal·lacions del 
Club Natació Reus Ploms. 
 
Durant la realització de l’activitat física, 
seguint les indicacions de medicina de 
l’esport, no cal portar posada la mascareta. 
 

3.5.- Entrada i sortida  
Moviment dels participants a l’activitat (esportistes, entrenadors, delegats i àrbitres). 
 
Està prohibit utilitzar altres vies de circulació que les establertes en cada cas. 
 
Entrada 
Els moviments d’entrada per accedir a la pista 1 del Pavelló Joan Sirolla seran els 
següents:  
 
 Primer 

Pel vestíbul del Pavelló Joan Sirolla. 
 

 Segon 
Per l’entrada al gimnàs (sala de fitness i sala de musculació). 
 

 Tercer 
Pel passadís que dóna accés directe a la pista 1 del Pavelló Joan Sirolla. 
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Sortida 
Els moviments de sortida de la pista 1 del Pavelló Joan Sirolla seran els següents:  
 
 Primer 

Pel passadís que dóna accés directe de la pista 1 del Pavelló Joan Sirolla al gimnàs 
(sala de fitness i sala de musculació). 
 

 Segon 
Per les escales que donen al darrere de la cafeteria del vestíbul del Pavelló Joan 
Sirolla. 
 

Si per algun motiu cal tornar endarrere, per exemple per buscar alguna cosa, caldrà 
fer-ho seguint els canals de circulació interna, és a dir, per les vies d’entrada. 
 
3.6.- Circulacions 
Les circulacions sempre seran per la dreta de cada persona. Està prohibit aturar-se en 
espais reduïts. 
 
Cal estar molt atents als cartells que indiquen les vies de circulació interna pel Club, 
amb les entrades i sortides a totes les instal·lacions, i respectar les seves indicacions 
elaborades per tal de facilitar la distància mínima de seguretat i evitar el creuament i 
aglomeració de persones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7.- Distància mínima de seguretat 
Per comentar qualsevol aspecte cal fer-ho en espais oberts, lliures de circulació i sempre 
respectant la distància mínima de seguretat de 2 metres. 
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3.8.- Col·laboració dels esportistes i acompanyants 
Tenint present tots els tràmits que cal realitzar en compliment del Pla de seguretat, 
higiene, distanciament i concentració de persones es demana la màxima col·laboració, 
paciència i entesa de la situació excepcional que estem vivint de totes aquelles persones 
que vulguin entrar al Club Natació Reus Ploms. 
 
Cal preveure un temps superior a l’habitual per accedir a les instal·lacions, per tant es 
recomanable presentar-se amb marge de temps suficient abans de l’hora establerta. 
 
 
4.- DINS DE LES INSTAL·LACIONS 
 
4.1.- Serveis 
Estan a disposició dels esportistes i acompanyants els lavabos del vestíbul del Pavelló 
Joan Sirolla. 
 
Estan a disposició dels esportistes els lavabos situats a prop de la pista, entre els 
vestidors 3 i 4. 
 
Per tal de respectar la distància mínima de seguretat de 2 metres no es podrà entrar 
als serveis mentre hi hagi una persona utilitzant-los: 
 una persona al lavabo de dones 
 una persona al lavabo d’homes. 
 
4.2.- Vestidors i dutxes 
Els jugadors disposaran de diversos espais per canviar-se si és necessari, abans i 
després dels partits, prèvia sol·licitud del Club visitant. 
 
Aquest espai pot coincidir, com una deferència del Ploms a l’equip visitant, amb un 
vestidor. 
 
Encara que es faci ús d’un vestidor, està prohibit utilitzar les dutxes. 
 
Si algú utilitza les dutxes es traslladarà una queixa formal del Club Natació 
Reus Ploms a la Federació Catalana de Bàsquet per incompliment del Pla de 
seguretat. 
 
És aconsellable venir canviant del propi domicili amb roba còmoda i apropiada per 
realitzar la pràctica esportiva.  
 
És aconsellable que totes les persones es dutxin a l’arribar al seu lloc de residència. 
 
4.3.- Espais i horaris 
Tota persona que accedeixi al Club té l’obligació de respectar els espais i horaris 
designats per la seva confirmació. 
 
Està prohibit utilitzar altres espais i incomplir els horaris durant el període que duri el 
Pla de seguretat, higiene, distanciament i concentració de persones. 
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4.4.- Restauració 
Es disposa de màquines de venda automàtica al vestíbul del Pavelló Joan Sirolla. 
 
4.5.- Hidratació 
Es recomanable que els esportistes portin la seva beguda per anar hidratant-se durant 
l’exercici i que aquest recipient no sigui compartit. 
 
La hidratació és molt important en l’esport com a mitjà de prevenció de malalties i 
lesions. 
 
4.6.- Gel hidroalcohòlic 
Hi haurà gel hidroalcohòlic a disposició de totes les persones a diferents punts del Club 
per anar desinfectant les mans sempre que convingui i, d’aquesta manera, minimitzar 
el màxim possible el risc de contagi de la Covid-19. 
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5.- COMPROMÍS DE RESPONSABILITAT 
Pel fet d’accedir a les instal·lacions del Club, els socis, usuaris, esportistes, entrenadors, 
delegats, àrbitres, acompanyats i treballadors declaren, manifesten, són coneixedores, 
acceptes i es comprometen a: 
 
Declaro 
 Que el Club Natació Reus Ploms m’ha informat del seu Pla de seguretat, higiene, 

distanciament i concentració de persones, i per tant conec els protocols de 
seguretat establerts per l’entitat. 

 Que la decisió d’utilitzar les instal·lacions esportives del Club Natació Reus Ploms és 
fruït d’una decisió personal i voluntària, amb la qual he pogut valorar i ponderar 
conscientment aquesta presència tot tenint present els riscos per a la meva salut 
que comporta l’actual situació de pandèmia provocada per la Covid-19. 

 
Manifesto 
 Que no he estat en contacte amb persones infectades en els darrers 14 dies. 
 Que no he tingut símptomes propis de la Covid-19: tos, febre, alteracions del sabor 

ni de l’olfacte, mucositat, malestar general, nàusees, vòmits, diarrea, ... 
 
Sóc coneixedor 
 Que si presento algun dels símptomes de la Covid-19 descrits anteriorment, he 

tingut contacte amb persones infectades en els darrers 14 dies o a l’entrada al Club 
dono una temperatura superior a 37,3ºC no podré accedir a les instal·lacions del 
Club Natació Reus Ploms. 

 
Accepto 
 Que tot i l’adopció de les màximes mesures preventives per part del Club Natació 

Reus Ploms, l’entitat no pot garantir que la resta de socis, usuaris, professionals, 
entrenadors, monitors, socorristes i personal que treballa al Club hagin realitzat 
diàriament la certificació de no contagi i, conseqüentment, hagin donat negatiu en 
el test de la Covid-19. 

 
Em comprometo 
 A seguir les directrius establertes pel Pla de seguretat, higiene, distanciament i 

concentració de persones del Club Natació Reus Ploms, així com les indicacions 
del personal del Club. 

 A assumir personalment i individualment totes les conseqüències i responsabilitats 
derivades per l’incompliment d’aquest protocol de seguretat. 

 
 
 
 
 
 
Club Natació Reus Ploms 
Reus, 01 de març de 2021 
  


