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1 Introducció
Aquest protocol descriu la implementació de les mesures preventives, de prevenció i
organitzatives per a les activitats ordinàries del Poliesportiu Municipal Torras i Bages a la
temporada 2020-21 en el context de la pandèmia COVID-19, tot seguint les prescripcions dels
documents emesos per la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física (SGEAF) de la
Generalitat de Catalunya:
 Pla d’acció per al desconfinament esportiu de Catalunya, actualització Fase Represa, de
juny de 2020.
https://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectaciocoronavirus-esport/Pla_desconfinament_esportiu_Actualitzacio-Fase-REPRESA.pdf
 L’aforament de les instal·lacions esportives durant el desconfinament de la COVID-19.
https://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectaciocoronavirus-esport/aforament-installacions-esportives.pdf
 Mesures de seguretat i condicions generals a les instal·lacions esportives.
https://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirusesport/SGE_PROTOCOL_GENERAL_MESURES.pdf
El Poliesportiu està gestionat per la Secció Esportiva Sant Joan de Mata (a partir d’ara “Gestor”
en el document) mitjançant contracte de concessió de serveis amb l’Ajuntament de Barcelona.
Durant el mes de juny de 2020 es va procedir a la reobertura de la instal·lació per acollir
l’activitat del Casal d’Estiu organitzat pel mateix Gestor, de manera que està ja preparada per
començar l’activitat ordinària, sempre i quan es compleixin les mesures descrites en aquest
document.
El Poliesportiu té dues pistes reglamentàries de basquetbol cobertes per una carpa tancada
que està adossada a un edifici de serveis que inclou recepció, despatx, instal·lacions tècniques,
petit magatzem, serveis públics, quatre vestidors grupals amb dutxes, rentaments i inodor, un
vestidor individual amb dutxa, rentamans i inodor, i servei adaptat per a persones
minusvàlides amb rentamans i inodor. Es pot veure un plànol del Poliesportiu a l’Annex A.
L’activitat ordinària del Poliesportiu es centra en esports d’equip en sala, principalment el
basquetbol, el futbol-sala i l’handbol. El Pla d’acció de la SGEAF és el document clau que regula
les condicions per a la pràctica de l’esport en la Fase Represa. D’especial rellevància per als
esports de contacte és el punt 3 de l’apartat “PRÀCTICA DE L’ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA” a
la pàgina 46, on es diu: “En els casos que no sigui possible garantir el distanciament establert
entre persones, la pràctica d’activitat esportiva podrà efectuar-se en grups estables i
permanents.”
Aquests grups estables i permanents han de ser la base per a organitzar amb la seguretat
adient les activitats dels esports de contacte que es realitzen en el Poliesportiu, tots ells
organitzats en grups per les diferents entitats usuàries.
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El protocol inclou les següents indicacions específiques per al Poliesportiu:
 Organització en grups estables i permanents.
 Neteja i desinfecció dels espais i del material esportiu.
 Normes d’ús.

2 Persona responsable del Gestor
Aquest protocol dona resposta a l’aplicació de les mesures de prevenció al Poliesportiu Torras i
Bages i el Gestor nomena al Sr. Xavier Gol Gimeno com a responsable del seu compliment.

3 Organització en grups estables i permanents (equips)
Segons especifica el Pla de la Generalitat en la Fase de Represa, l’activitat esportiva on no es
pugui mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres es pot organitzar en grups estables i
permanents, que lògicament en aquest cas es fan coincidir amb els grups i equips de les
diferents entitats usuàries del Poliesportiu perquè en tots els casos practiquen esports de
contacte.

3.1 Responsable de seguretat i higiene
L’entitat o persona responsable del grup ha de nomenar una persona responsable de seguretat
i higiene, informant al Gestor de les seves dades de contacte. Aquesta persona és responsable
de complir i fer complir el present protocol respecte del grup o grups del quals hagi estat
nomenada.

3.2 Composició dels grups
La composició d’un grup la determina cada entitat segons els seus criteris, a ser possible sense
canvis ni addicions un cop establerta inicialment. Els diferents grups no poden compartir
esportistes però si poden compartir tècnics i delegats, que han de mantenir la distància de
seguretat i utilitzar mascareta en tot moment.
El màxim nombre de persones en un grup, incloent esportistes i tècnics, és de 18 persones,
tenint en compte un màxim de 15 esportistes i tres tècnics i/o delegats. Cada grup ha de tenir
un responsable principal que ha de controlar que només participin a l’activitat els esportistes
que en siguin membres i registrar l’assistència a cada sessió.
Els responsables de grup han de registrar en una plantilla l’assistència dels esportistes, tècnics i
delegats a cada sessió. Aquesta plantilla ha d’estar disponible en cas de necessitat per possible
intervenció de les autoritats sanitàries.

3.2.1 Declaració responsable
Per a ser inclòs en un grup, l’esportista ha de presentar prèviament una declaració
responsable signada respecte a la pandèmia Covid-19 conforme no té símptomes, no ha estat
exposat a contacte amb ningú que pateixi aquesta malaltia i que assumeix els riscos inherents
a la pràctica de l’activitat esportiva en aquestes circumstàncies, així com obligar-se a posar en
coneixement en el cas de tenir símptomes (veure Annex D), haver estat en contacte amb
alguna persona que hagi donat positiu o haver estat positiu:
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Majors d’edat:
https://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectaciocoronavirus-esport/declaracio_responsable_majors_edat_V02.docx
Menors d’edat:
https://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectaciocoronavirus-esport/Declaracio_responsable_families_v02.docx

Mentre l’esportista o el seu responsable legal en cas de ser menor no comuniqui el contrari,
s’entén que la declaració responsable és vigent i no cal prendre la temperatura corporal o
demanar pel seu estat de salut, a no ser que l’esportista mateix ho sol·liciti o ho vulgui
comunicar.
Per afegir o reincorporar un esportista al grup un cop aquest sigui estable i permanent, caldrà
seguir amb aquest esportista el procés descrit al punt 3.3.

3.3 Formació del grup estable i permanent
Per fer el grup estable, durant les dues primeres setmanes d’activitat es segueix el següent
procés:
1. Entrenaments amb exercicis sense contacte entre els esportistes i procurant mantenir
la distància de seguretat.
2. Tots els membres del grup (esportistes, tècnics, delegats) han d’utilitzar la mascareta
per entrar i sortir de la instal·lació o quan no es garanteixi una distància de seguretat
mínima de 1,5 metres.
3. Els esportistes han de venir ja canviats en roba i calçat esportius perquè no està
prevista la utilització dels vestidors, ni al Poliesportiu ni a la Pista.
4. En cas de que algú tingui necessitat de canviar-se per impossibilitat d’haver-ho fet
prèviament, es pot habilitar excepcionalment un vestidor, que ha de ser netejat i
desinfectat després del seu ús (a la Pista és responsabilitat del tècnic principal, al
Poliesportiu ho ha de fer personal de la instal·lació). En cap cas es podran utilitzar les
dutxes.
5. Les bosses personals que portin els esportistes i tècnics han de ser deixades a la zona
de descans del grup, oportunament separades i en cap cas amuntegades.
6. Els esportistes compartiran el mínim material possible, i aquest s’ha de desinfectar
sempre que hi hagi alguna sospita de possibilitat d’infecció. La desinfecció del material
es responsabilitat de cada entitat o persona responsable del grup, que tenen
disponible gel hidroalcohòlic als punts establerts de la instal·lació (veure Annex A).
7. Cada esportista ha de portar la seva pròpia ampolla de beguda. El grup disposa d’un
punt d’aigua exclusiu on els esportistes poden recarregar la seva ampolla.

3.4 Operativa del grup estable i permanent als entrenaments
Un cop complertes les dues setmanes, els grups poden iniciar els entrenaments en les
condicions següents:
1. Entrenaments amb exercicis de contacte i sense necessitat de mantenir distància de
seguretat entre els esportistes.
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2. Utilització de la mascareta per part dels esportistes per entrar i sortir de la instal·lació,
i sempre que no es mantingui la distància de seguretat amb tècnics i delegats del grup
o alguna persona aliena al grup.
3. Els tècnics i delegats han d’utilitzar la mascareta per entrar i sortir de la instal·lació i
sempre que no puguin mantenir la distància de seguretat entre ells o amb els
esportistes o amb persones alienes al grup. Han de procurar accedir el mínim possible
a espais tancats amb els esportistes.
4. Els esportistes han de venir ja canviats amb roba i calçat esportius perquè no està
prevista la utilització dels vestidors.
5. En cas de que algú tingui necessitat de canviar-se per impossibilitat d’haver-ho fet
prèviament, es pot habilitar excepcionalment un vestidor, que ha de ser netejat i
desinfectat després del seu ús (a la Pista és responsabilitat del tècnic principal, al
Poliesportiu ho ha de fer personal de la instal·lació). En cap cas es podran utilitzar les
dutxes.
6. Les bosses personals que portin els esportistes i tècnics han de ser deixades a la zona
de descans del grup, oportunament separades i en cap cas amuntegades.
7. Els esportistes del mateix grup poden compartir el material, que ha d’estar desinfectat
prèviament i que ha de ser desinfectat després de l’entrenament del grup. La
desinfecció del material es responsabilitat de cada entitat o persona responsable del
grup, que tenen disponible gel hidroalcohòlic als punts establerts de la instal·lació
(veure Annex A).
8. Els grups que coincideixen a les instal·lacions no han de compartir material, ni punt
d’aigua, ni serveis, ni àrea de descans, procurant en tot moment mantenir-se entre ells
a la distància de seguretat mínima de 1,5 metres. En el cas de que comparteixin
material, aquest ha de ser desinfectat prèviament pel responsable del grup que l’hagi
utilitzat.

3.5 Operativa del grup estable i permanent als partits
El Pla de la Generalitat permet la realització de partits entre grups estables, ja siguin
pertanyents a la mateixa entitat o no. Tot i això, la realització de partits augmenta el risc de
transmissió de la Covid-19 i per tant cal reduir la seva celebració als mínims indispensables,
especialment els amistosos que sempre tenen caràcter voluntari.
Per als partits aplica totalment l’operativa dels entrenaments descrita en el punt 3.4.
L’assistència de públic als partits segueix el següent criteri:


Categories Sènior (esportistes majors d’edat): a porta tancada, sense públic.



Categories amb esportistes menors d’edat: s’admet una persona acompanyant com a
espectador per cada esportista amb un màxim de 15 persones acompanyants per
equip, que han d’identificar-se amb nom, cognoms i telèfon de contacte (veure Annex
F). Aquestes dades només s’utilitzen per informar a les autoritats sanitàries en cas de
necessitat per traçabilitat de contactes per Covid-19.
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En cas de dubte sobre l’aplicació dels protocols cal fer la consulta corresponent al responsable
de seguretat i higiene del Poliesportiu i trobar una solució adient que garanteixi la seguretat
dels participants.

4 Entrada i sortida del Poliesportiu
4.1 Sessions entre setmana de dilluns a divendres
No hi ha accés de públic al Poliesportiu, excepte a la zona de Recepció per atendre tràmits
presencials. A la Recepció només s’atendrà una persona (amb acompanyant si s’escau) a la
vegada, havent d’esperar la resta de persones al passeig Torras i Bages (es valora que hi ha
espai més que suficient en aquest passeig per mantenir distància de seguretat fàcilment). Es
recomana als usuaris que necessitin fer tràmits presencials que utilitzin de forma preferent els
horaris de matins disponibles i així evitar coincidència amb l’horari de tardes de l’activitat
esportiva.
Per poder accedir a la instal·lació ha d’haver la presència d’un tècnic o persona responsable del
grup, que ha de controlar que els esportistes presents efectivament formen part del grup. El
tècnic responsable ha d’adreçar-se a la Recepció del Poliesportiu per determinar quin punt
d’aigua i WC és assignat al grup i rebre la clau d’accés.
Les entrades de tots els membres del grup es fan per l’accés A del passeig Torras i Bages (veure
plànol de la instal·lació a l’Annex A) i s’han de dirigir directament a la zona de descans de la
pista que tinguin assignada, on poden deixar els efectes personals.
Les sortides de tots els membres del grup es fan per l’accés C del carrer Via Favència (veure
plànol de la instal·lació a l’Annex A).
Els esportistes, tècnics i delegats romandran a les zones de descans (veure plànol a l’Annex A)
mentre no comenci l’activitat i hi hagi altres grups practicant.

4.2 Partits de competició
4.2.1 Entrada d’esportistes i tècnics
L’entrada dels esportistes de cada equip es fa per separat, amb tots els membres de l’equip
junts i amb la presència d’un tècnic responsable de l’equip amb les fitxes federatives o altres
documents d’identificació de tots els membres de l’equip. L’entrada dels grups es fa 30 minuts
abans de l’inici del partit i cada grup es dirigeix a la seva zona assignada pel personal de la
instal·lació.
Per facilitar la tasca de entrada i identificació dels membres del grup, es recomana que els
equips proveeixin per anticipat la llista dels esportistes i tècnics implicats en el partit amb
noms, cognoms, número de llicència i telèfon de contacte (veure Annex E). Els membres han
de signar el document quant entrin a la instal·lació.

4.2.2 Entrada de públic
L’entrada de públic als partits de categories amb esportistes menors d’edat es fa també amb
totes les persones juntes 10 minuts abans de l’inici del partit. Cada equip ha de proveir una
llista dels assistents amb nom, cognoms i telèfon de contacte de les persones acompanyants
(veure Annex F); si no es proveeix aquesta llista aleshores cada persona ha de registrar-se
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individualment a la recepció del Poliesportiu Torras i Bages. En qualsevol cas cada persona ha
de signar conforme ha assistit i les dades són correctes.

4.2.3 Sortida
Un cop finalitzat el partit, el públic assistent ha de sortir per l’accés C segons plànol de l’Annex
A d’aquest document. A continuació els membres dels equips i, si s’escau, l’equip arbitral i els
auxiliars de taula, han de sortir també per l’accés C.
Fins que el públic assistent i els participants en el partit no abandonin el recinte, no es pot
donar pas al públic assistent del partit següent.

5 Ventilació, Neteja i Desinfecció de les instal·lacions, utillatges i
materials
5.1 Ventilació
El Poliesportiu compta amb un sistema d’aireació de la carpa amb dos ventiladors i dos
extractors industrials, garantint-se l’entrada d’aire mitjançant dues obertures mòbils a la
mateixa carpa que tanca el recinte, quatre finestres amb cortina mòbil i dues portes. Les
obertures, finestres i portes romandran sempre obertes des d’abans de l’inici de l’activitat i
fins el tancament de la instal·lació.
Es preveu que el sistema de ventilació pugui funcionar sempre que es consideri que la
ventilació natural oferta per les obertures, les finestres i les portes no és suficient. Aquesta
acció s’ha de fer tant per garantir l’adequada ventilació com per impedir que la temperatura a
l’interior de la carpa augmenti excessivament en dies calorosos.
Tant per millorar la ventilació dels espais com per reduir al mínim el contacte amb les manetes
de les portes, aquestes es mantenen obertes en totes les zones de pas.
Tots els espais de l’edifici del Poliesportiu (recepció, despatx, lavabos, vestidors, magatzem)
compten amb ventilació forçada que garanteix una correcta renovació de l’aire i que està
contínuament en funcionament.

5.2 Neteja i Desinfecció de les instal·lacions
Els espais es netegen i desinfecten diàriament abans de l’inici de l’activitat i mentre no hi ha
cap activitat a la instal·lació. La tasca ha de ser finalitzada abans de les 17:00 hores com a més
tard de dilluns a divendres, mentre que als partits de competició es fan aquestes tasques
segons utilització per part del equips. Es procedeix a una neteja convencional prèvia i de forma
immediata a la desinfecció aplicant lleixiu diluït en aigua en proporció 1:50.
S’han identificat els següents elements genèrics per netejar i desinfectar
 Porta d’entrada, especialment la maneta
 Recepció i despatx: terra, taulell i mostrador; les dues àrees de treball amb taules i
cadires, incloent també teclats, ratolins, telèfons, comandaments a distància,
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grapadores i altres utensilis d’oficina, interruptors, impressores, arxivadors i papereres
(*)
 Seients, papereres i cubells d’escombraries a les pistes
 Vestidors: rentamans, inodors i papereres (*)
 Papereres i cubells d’escombraries de les zones comuns
La persona responsable de la neteja i desinfecció disposa d’una llista detallada de comprovació
de tots els elements a processar on hi registra la realització diària (veure Annex C). També
deixa registrat el procés i la data i hora en les graelles corresponents que hi ha als elements
marcats amb (*), veure Annex D per exemple.

5.3 Neteja i Desinfecció dels utillatges i materials
Tot el material propi del Poliesportiu es neteja i desinfecta amb alcohol 70 % abans del seu ús.

5.4 Personal de neteja
La persona encarregada de la neteja i desinfecció és el Sr. Víctor Vera, que ja està contractat
pel Gestor per encarregar-se del manteniment i petita neteja de la instal·lació i que ja ha
realitzat aquestes tasques durant el Casal d’Estiu organitzat pel mateix Gestor.

5.5 Persona responsable de neteja i higiene
La Sra. Esperanza Gallardo, empleada del Gestor per a les tasques administratives del
Poliesportiu, és la responsable de neteja i higiene de la instal·lació.

5.6 Senyalització
Estan disponibles a totes les zones de la instal·lació els cartells d’informació a usuaris i
treballadors sobre les mesures d’higiene i protecció contra la Covid-19 segons document
facilitat per l’Ajuntament de Barcelona.

5.7 Prevenció de Riscos Laborals
L’empresa LOGICA ja ha actualitzat els riscos dels llocs de treball del Poliesportiu en el Pla de
Prevenció de Riscos Laborals de la instal·lació segons la nova situació creada per la Covid-19,
amb informe remés el passat 5 de maig de 2020.

6 Normes d’ús
6.1 Informatives i de prevenció Covid-19
De dilluns a divendres la zona de recepció es delimita de la resta d’espais de l’edifici per evitar
que qualsevol persona hi accedeixi, amb una tanca i cartell conforme només accedeixen
esportistes, tècnics, delegats i personal autoritzat.
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Els caps de setmana en que se celebrin partits de competició, el cartell informa sobre
l’obligació de proporcionar nom, cognoms i telèfon de contacte si es vol accedir a la
instal·lació.
L’única font d’aigua de la instal·lació es precinta per evitar la seva utilització.

6.2 Aforament
6.2.1 Edifici del Poliesportiu
L’aforament màxim de l’edifici es calcula a partir de:





Tres (3) llocs de treball
Quatre (4) persones expressament autoritzades pel Gestor
Dues (2) persones per tràmits presencials a la recepció
Quatre persones per cada vestidor en cas de que sigui necessària la seva utilització.
Com hi ha quatre vestidors, un total de 16 persones.

El total és un aforament màxim de 25 persones.

6.2.2 Carpa (pistes esportives)
Es distingeix entre l’activitat de dilluns a divendres (entrenaments) i la de cap de setmana
(partits de competició amb assistència de públic).
Entrenaments:


95 persones. Es calcula a partir d’un màxim de cinc grups de 18 persones, tres grups
entrenant i dos esperant a les zones de descans, més quatre persones expressament
autoritzades pel Gestor.

Partits de competició:




77 persones participants (màxim de quatre grups de 18 membres, dos jugant i dos
esperant al següent partit més dos persones per l’equip arbitral, dos persones auxiliars
de taula i el delegat de camp).
30 persones de públic degudament assegudes (grades i bancs baixos) i mantenint
distància de seguretat.

6.3 Control d’accessos
Tant els empleats de la instal·lació com totes les persones expressament autoritzades a accedir
a la instal·lació han de signar prèviament la declaració responsable tal i com es disposa pels
membres del grups usuaris (veure punt 3.2.1). La declaració responsable fa voluntari per a
aquestes persones el control de la temperatura corporal o la comprovació de símptomes de
Covid-19.
Per a les persones que accedeixen a la recepció per fer un tràmit presencial no cal fer tampoc
un control de la temperatura corporal ni de símptomes de Covid-19.
Per al públic assistent als partits de competició en cap de setmana, es comprova la
temperatura corporal i es registra nom, cognoms i telèfon de contacte (veure Annex F).
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A l’accés A de Poliesportiu (veure plànol a l’Annex A) hi ha disponible gel hidroalcohòlic per fer
rentat de mans en cas necessari.

6.4 Personal
Es disposa de mascaretes higièniques per a tot el personal del Poliesportiu i també de
mascaretes quirúrgiques en cas de que hi pugui haver algun cas que requereixi atenció mèdica
per Covid-19. El personal disposa de gel hidroalcohòlic en els seus llocs de treball per poder
rentar-se les mans immediatament sense necessitat de desplaçar-se als serveis o netejar allò
que considerin convenient.
El personal té coneixement d’aquest protocol i de les condicions fixades en el Pla de de la
necessitat del seu compliment estricte.
No es té previst celebrar reunions de personal de forma presencial, i en tot cas es dona total
prioritat a la comunicació telemàtica.

6.5 Adequació espais interiors
En tots els espais les papereres s’obren amb pedal i no requereixen intervenció de les mans
per a operar amb elles. La senyalització es fa d’acord amb la senyalística enviada per
l’Ajuntament de Barcelona i es detalla per a cadascun dels espais.

6.5.1 Recepció
A més de la senyalització ja comentada en altres apartats, també s’afegeix un dispensador de
gel hidroalcohòlic que serveix per a la neteja de mans per a les persones que accedeixen a la
instal·lació.

6.5.2 Despatx
Es col·loquen els mateixos cartells proveïts per l’Ajuntament de Barcelona i que ja es
col·loquen també a la recepció.

6.5.3 Vestidors, serveis i banys
Els vestidors no tenen funció com a tal i només es faran servir els serveis amb rentamans i
inodor. Es col·loca la mateixa senyalització que a recepció i despatx a tots els serveis, i a més
cartell sobre rentat de mans.
Cada grup utilitza en exclusiva un dels punts d’aigua i WC localitzats als vestidors. Aquest espai
s’utilitza sempre de forma individual i no pot haver-hi més d’una persona al mateix temps, a no
ser que esportista necessiti atenció, circumstància en la qual totes les persones implicades han
de portar mascareta higiènica.
Les dutxes dels vestidors estan precintades i no es pot accedir, amb la barrera física i el cartell
corresponents.
Els serveis públics romanen tancats i només són operatius en els partits de competició de cap
de setmana amb assistència de públic.
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6.5.4 Pistes esportives
Es col·loquen dos dispensadors de gel hidroalcohòlic per a donar servei a les pistes esportives,
en cas de que sigui convenient que esportistes, tècnics i delegats necessitin un rentat de mans
ràpid o bé s’hagi de desinfectar el material utilitzat a les activitats.
Es col·loquen també els cartells informatius mencionats a la recepció i s’afegeix el cartell sobre
manteniment de distàncies en activitats esportives.

6.5.5 Grades
S’utilitzen entre setmana com a espai de descans i per que els esportistes deixin les bosses
personals.
Pel partits de competició s’utilitzen en la seva funció de grades però amb un aforament reduït
a la meitat.

6.5.6 Zones tècniques
Només hi accedirà la persona responsable de manteniment. Les característiques de l’espai no
fan aconsellable col·locar cap cartell o modificar-lo en cap sentit.

7 Guia d’actuació en cas d’incidència Covid-19 en un grup
estable i permanent
7.1 Cas positiu de Covid-19 dins d’un grup estable
El responsable de seguretat i higiene de l’entitat corresponent ha de contactar amb el
responsable de seguretat i higiene de la instal·lació per comunicar-li la incidència. El grup ha de
seguir les indicacions de les autoritats sanitàries en quan a suspensió de l’activitat per
quarantena.
Al seu torn, el responsable de seguretat i higiene de la instal·lació ha de contactar amb el
Servei d’Esports del Districte de Sant Andreu per comunicar-li que s’ha donat un cas positiu
dins de la instal·lació.

7.2 Cas d’esportista o tècnic que presenta símptomes compatibles amb Covid19 (veure Annex D) durant l’activitat esportiva del grup
Cal seguir els següents passos :
I.

La persona afectada pels símptomes ha d’aturar immediatament l’activitat.

II.

El responsable del grup estable li pren la temperatura corporal amb el termòmetre
disponible a la instal·lació.

III.

La persona afectada, en cas de ser major d’edat, abandona l’activitat i la instal·lació. En
cas de ser menor d’edat, la persona afectada ha de ser aïllada en una zona separada
del grup en espera de ser recollit per una persona responsable legal del menor, que ha
de ser avisada pel responsable del grup. El grup pot continuar l’activitat fins acabar-la.
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IV.

És responsabilitat de la persona afectada o del seus responsables legals en cas de ser
menor, contactar amb el Centre d’Atenció Primària (CAP) que tingui assignat per ser
atès segons correspongui i obtenir un diagnòstic mèdic.

V.

El responsable del grup ha de contactar, pel mitjà que consideri més adient, amb la
persona responsable de seguretat i higiene de la seva entitat i comunicar-li la
incidència.

VI.

El grup ha de seguir les indicacions de les autoritats sanitàries segons el diagnòstic
mèdic de la persona afectada i, en el cas de positiu per Covid-19, seguir les indicacions
del punt 7.1.
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ANNEX A – Plànol Poliesportiu Torras i Bages

C
6

D

B

A
1
E

2
3

5

4

A : Entrada Poliesportiu
B : Entrada pistes de joc
C : Sortida d’emergència
D : Recepció i vestidor individual
E : Zona de pas als vestidors
1, 2, 3 , 4 : vestidors amb punt
d’aigua i WC dedicats a
grups
5 : punt d’aigua i WC per a
persones discapacitades
6 : lavabo i punt d’aigua dedicat
públic general
Punt d’aigua
Lavabo
Dispensadors gel
hidroalcohòlic
Zona de descans per a
cada grup
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ANNEX B – Graella de neteja diària de la instal·lació
Poliesportiu Municipal Torras i Bages
Data:

Hora:

Persona responsable de la neteja:
Àrea a netejar
Porta d’entrada, especialment la maneta
Recepció (públic): terra, taulell i mostrador, dispensador gel hidroalcohòlic,
paperera
Recepció (àrea de treball): terra, taula, cadires, teclat, ratolí, telèfon,
comandaments a distància, grapadores i altres utensilis d’oficina, interruptors,
impressora, arxivador i paperera
Despatx oficina: : terra, taula, cadires, teclat, ratolí, telèfon, grapadores i altres
utensilis d’oficina, interruptors, impressora, arxivador, maneta de la nevera i
paperera
Punt d’aigua i lavabo Grup 1: terra, rentamans, inodor, paperera, maneta
porta
Punt d’aigua i lavabo Grup 2: terra, rentamans, inodor, paperera, maneta
porta
Punt d’aigua i lavabo Grup 3: terra, rentamans, inodor, paperera, maneta
porta
Punt d’aigua i lavabo Grup 4: terra, rentamans, inodor, paperera, maneta
porta
Àrea de descans Grup 1: terra, seients, paperera i cubell d’escombraries
Àrea de descans Grup 2: terra, seients, paperera i cubell d’escombraries
Àrea de descans Grup 3: terra, seients, paperera i cubell d’escombraries
Àrea de descans Grup 4: terra, seients, paperera i cubell d’escombraries
Punt d’aigua i lavabo Recepció/Despatx: terra, rentamans, inodor, paperera
Taula i material punts amb dispensadors de gel hidroalcohòlic a les pistes
esportives
Signatura del responsable de la neteja:

Conforme
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ANNEX C – Graella de comprovació de la neteja diària d’un espai de la
instal·lació
Poliesportiu Municipal Torras i Bages
Recepció i despatx
Persona responsable

Data

Hora

Signatura
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ANNEX E – Llista de membres d’un equip
Club:
Categoria:
Equip:

ESPORTISTES
Nom i Cognoms

Nº llicència

Telèfon de
contacte

Signatura

Telèfon de
contacte

Signatura

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TÈCNICS I DELEGATS
Nom i Cognoms
1
2
3

Nº llicència
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ANNEX F – Llista d’espectadors
Club:
Categoria:
Partit:
Data:
(Nom_Equip)
Nom i Cognoms
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DNI

Telèfon

Signatura

