
  PROTOCOL COVID COMPETICIÓ 

1- RESPONSABLES DEL PROTOCOL 

Seguint les indicacions donades en els diferents protocols, des de la Secció Esportiva El 

Carme s’ha designat a dos responsables COVID pel correcte compliment de totes les 

directrius marcades en el present protocol: 

 

Francisco Aldama Caparros – 685465812 (Director esportiu) 

Francisco Sevilla Osuna -  686161614 (Ajudant Direcció) 

 

2- MESURES GENERALS DE PROTECCIÓ PER A TOTS ELS ASSISTENTS AL PARTIT 

Distància de seguretat: Es preservarà la distància física interpersonal de seguretat en 

1,5 m en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5m² per persona, tret 

de la pràctica esportiva entre jugadors, cos tècnic i àrbitres. 

Mascareta: Les persones de més de 6 anys estan obligades a l’ús de mascareta, tret 

dels jugadors i els àrbitres en el moment de la pràctica esportiva. 

Higiene de mans: Cal fer un rentat de mans mitjançant solucions hidroalcohòliques així 

com aigua i sabó. 

Temperatura: Tots els assistents al partit estaran obligats a passar un control de 

temperatura per accedir a l’escola. Tota aquella persona que tingui una temperatura 

superior a 37,3º no podrà accedir. 

Traçabilitat: Per tal de garantir la traçabilitat de totes les persones assistents al partit, 

esportistes, personal i públic, es realitzarà un control d’accés amb identificació de tots 

els assistents, els quals estaran obligats a donar les seves dades personals i de 

contacte. 

3- MESURES ESPECÍFIQUES PELS MEMBRES DELS DOS EQUIPS 

Els components dels dos equips que disputen el partit estan obligats a complir amb 

totes les obligacions estipulades en el Protocol d’actuació per la tornada a les 

competicions organitzades per la Federació Catalana de Bàsquet. 



  PROTOCOL COVID COMPETICIÓ 

ZONA ESPORTIVA RESTRINGIDA 

Per extremar les mesures de distanciament i evitar al màxim el contacte interpersonal, 

es crearà una zona esportiva restringida (ZER) que comprendrà els espais: passadís 

d’accés als vestidors, vestidors i pista de joc on només hi podran accedir els següents 

col.lectius: 

Nucli dels dos equips (30), Àrbitres (2), anotadors (2), delegat de camp (1), personal 

escola (2), fotògraf (1), personal de club (4), un total de 42 persones. 

Dins d’aquesta (ZER) s’adoptaran una sèrie de mesures dirigides a restringir l’accés i 

mantenir una correcta distància interpersonal, que tot seguit es relacionen: 

 

- CONTROL ACCÉS: Als dos possibles accessos a la ZER, malgrat la zona no tindrà 

transit de públic, s’ubicarà un controlador d’accés (Responsable Covid) per impedir 

que personal no autoritzat pugui entrar-hi. 

- US DELS VESTIDORS: Cadascun dels equips utilitzarà 1 vestidor. No es podran 

utilitzar les dutxes. Les bosses hauran d’estar durant partit al costat de cada 

banqueta.  

- DISTRIBUCIÓ BANQUETES: Per que els ocupants de les banquetes dels dos equips 

puguin mantenir la distància de 1,5m, es distribuiran les banquetes amb dos bancs 

i amb la distància de 1,5m en dues fileres. 

- DISTRIBUCIÓ DE LA TAULA D´ANOTADORS: Pels 2 ocupants de la taula 

d’anotadors del partit s’ubicaran taules addicionals per mantenir la distancia de 

1,5m. 

 

 



  PROTOCOL COVID COMPETICIÓ 

 

4- PÚBLIC ASSISTENT 

ES PERMETEN DOS ACOMPANYANTS PER JUGADOR/A AL PARTIT 

- CONTROL TRAÇABILITAT: Per accedir a l’escola, a l’entrada hi haurà una persona 

responsable amb el control del llistat de persones indicades pels diferents clubs 

amb un parell de dies d’antelació, es revisarà nom, cognoms i dni i s’assignarà un 

espai a la graderia, amb l’equip local i visitant separats per una gran distància. 

La Secció Esportiva El Carme guardarà el registre d’assistents  així com les declaracions 

responsables durant 30 dies naturals des de la data del partit, i estaran a disposició de 

les autoritats sanitàries en cas que sigui requerit com a conseqüència de positius 

contagis per COVID-19 

- CONTROLS PREVI A L´ENTRADA: Es farà un control de temperatura al públic 

assistent i s’hauran de desinfectar les mans amb gel hidroalcohòlic. 

 

5- PROTOCOL D´ENTRADA-SORTIDA, I CIRCULACIONS INTERNES 

Per evitar el màxim possible el contacte entre tots els assistents a l’escola i sobretot, 

evitar el creuament, s’han de modificar les circulacions existents actualment al recinte 

així com les portes d’entrada i sortida. 

Es permetrà la entrada a l’escola als jugadors 30 min abans del partit. Hauran 

d’accedir a la pista petita o a l’espai final de l’escola, fins que la gran estigui 

totalment desallotjada. Poden fer l’escalfament a la mateixa, sempre que no hi hagi 

partit en aquell moment. 

10 minuts abans podran accedir els acompanyants, sempre i quan ja estigui 

desallotjada l’escola del partit anterior, si és el cas. 

Quan acabi un partit els jugadors i entrenadors sortiran per la porta del C/Mar 

Els jugadors i entrenadors del següent partit entraran per la porta C/Lleó 
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