
PROTOCOL D’INSTAL·LACIÓ COVID-19 

INFORMACIÓ PRÈVIA ALS CLUBS/ENTITATS ESPORTIVES 
 
ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ 

Per accedir a la instal·lació tothom es desinfectarà les mans amb gel 
hidroalcohòlic i se li prendrà la temperatura. 
 
Els responsables dels equips local i visitant només hauran d’entregar el full 
annex 4 (o una fotografia) i assegurar que els jugadors que accedeixen a la 
pista constaran inscrits a l’acta del partit. A l’annex 4 pot haver-hi un màxim 
de 18 persones per equip. 
 
Per part de local, s’hauran d’inscriure en l’annex 5 aquelles persones que 
hagin d’accedir necessàriament a la pista, com poden ser els anotadors i 
cronometradors, delegat de camp i un màxim de 3 coordinadors. Totes les 
persones que estan a la instal·lació durant un partit i que no surten a l’acta 
del partit han d’estar registrades en l’annex 5. 
 
A l’interior de la instal·lació SERÀ OBLIGATORI L’ÚS DE LA MASCARETA EN 
TOT MOMENT, excepte els jugadors i àrbitres que estiguin a la pista de joc. 
 
Fins a noves instruccions, els partits seran a “porta tancada” per Covid-19 
 
NO està prevista la disponibilitat de vestidors, ni abans, ni durant, ni 
després del partit, excepte per les seves funcions com a lavabo. 
 
Hi haurà, a més, disponibilitat de lavabo públic. 
 
 
DISTRIBUCIÓ DE PERSONES PER ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Per tant, les persones màximes autoritzades, totes elles amb la 

corresponent llicència o acreditació. 

Zona lateral de la pista poliesportiva: 

Equip arbitral / auxiliars de taula, un màxim de 5 

Jugadors en disposició de jugar, un màxim de 12 

Cos tècnic i acompanyants d’equip, un màxim de 6 

Delegat de camp (1) 
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Zona de fons de pista (a l’esquerra de la taula d’anotació) 

Personal del club local i coordinadors locals, màxim 3 

Susceptible de ser utilitzada com a banqueta per un dels 2 equips 

Zona grada (balcó) 

Susceptible de ser utilitzada com a banqueta per un dels 2 equips 

 
El trànsit entre zones no està permès, excepte el personal expressament 
autoritzat que, en tot cas, serà el mínim necessari. Tots els autoritzats 
hauran de complir amb el protocol establert per accedir a la instal·lació. 
 
Així mateix, podran accedir a aquestes àrees el personal de neteja, 
seguretat i/o sanitaris. 
 
MESURES D’APLICACIÓ ABANS DEL PARTIT 
 
● Material d’higiene dels equips: Cada equip portarà el seu propi 

material: hidrogel, mascaretes, guants, farmaciola, etc. 
 

● Pilotes per a l’escalfament: Es facilitaran el nombre de pilotes que 
s’estableixin a les corresponents Bases de Competició i s’entregaran 
totalment netejades i desinfectades. 
 

● Desplaçaments a la instal·lació: Recomanem viatjar amb 
l’equipament esportiu posat. 
 

● Control de públic i aforament: En principi, fins a nova ordre, no 
s’admetrà l’accés del públic, donades les característiques de la nostra 
instal·lació. 

 
● Els responsables de les mopes i altres col·laboradors, que facin la 

funció de netejar la pista amb la mopa o d’altres col·laboradors del 
club local que hagin d’estar pels voltants de la pista, portaran sempre 
la mascareta. 
 

● Taula dels auxiliars de taula: 
 
La taula i les cadires estaran netes i desinfectades. 
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La taula tindrà una extensió suficient per garantir una distància 
interpersonal raonable entre els membres de la taula. 
 
Tauleta APP  
Acta digital: Es desinfectarà degudament abans de donar-la a l’equip 
arbitral. En cas de fer-se el partit amb acta de paper, els entrenadors 
portaran el seu propi bolígraf per signar l’acta al principi del partit. 
 
En una de les puntes s’hi posarà un dispensador de gel hidroalcohòlic 
i un polvoritzador de solució hidroalcohòlica amb un drap net per a la 
neteja de la pilota i una paperera. Els productes d’higiene d’aquesta 
taula només seran utilitzats per l’equip arbitral. 
 
Els auxiliars de taula aniran sempre amb mascareta. 

 
Banquetes 
 
Les banquetes es desinfectaran abans del partit i garantiran que els 
jugadors suplents, entrenadors i altres col·laboradors, puguin mantenir la 
distància interpersonal d’un metre i mig.  
 
Taules d’higiene: Cada equip hi posarà el seu material d’higiene i neteja per 
ser usat únicament pels seus jugadors i cos tècnic en qualsevol moment que 
es cregui convenient i sempre abans d’una substitució. L’EPI 
constarà amb els següents elements: 
 

● Gel Hidroalcohòlic. 
● Mocadors d’un sol ús. 
● Polvoritzador d’alcohol amb un drap net per a la desinfecció de les 

pilotes. 
 

 
 
A Barcelona, 26 d’octubre de 2020 
 

Centre d’Esports IPSI 
 
  


