
PROTOCOL DEL CLUB BÀSQUET VILADECANS PER APLICAR A PARTITS I
COMPETICIÓ

Tots els partits seran a porta tancada.

Fluxos d’entrada i sortida:

● A Podium s’arribarà a l’hora especificada i entrarà tot el grup junt amb l’entrenador/a 
i es seguirà el fluxe marcat per entrar i sortir.

● Al Sant Gabriel els jugador/es poden accedir al pavelló i esperar a les graderies 
davant de la seva pista d’entrenament/partit. L’entrenador/a els farà un senyal en el 
moment que puguin baixar a la pista. L’entrada sempre es farà per l’escala de 
secretaria i la sortida pel passadís de vestidors.

● Es obligatori l'ús de la mascareta en tot moment.

Punt d’higiene:

● Col·locació d’un punt d’higiene en la pista. S’haurà d’ubicar en un lloc de fàcil accés
per  a  tots  els  participants.  En  aquest  punt  d’higiene  caldrà  que  hi  hagi  gel
hidroalcohòlic, capsa de mocadors, dispositiu polvoritzador i drap per desinfectar la
pilota i paperera amb tapa i pedal

Auxiliars de taula:

● En una de les puntes s’hi posarà un dispensador de gel hidroalcohòlic,  capsa de
mocadors d’un sol ús, un polvoritzador de solució hidroalcohòlica amb un drap net
per a la neteja de la pilota i una paperera amb pedal i tapa. Els productes d’higiene
d’aquesta taula només seran utilitzats per l’equip arbitral.

● Els auxiliars de taula hauran d’anar sempre amb mascareta.
● Es recomana fer el mínim ús del xiulet per part dels auxiliars de taula. En les pistes

on no hi hagi botzina, l’equip local haurà de disposar als auxiliars de taula d’una
botzina d’aire comprimit o similar.

Banquetes: 

● Taules  d’higiene:  S’ubicaran  al  principi  de  la  banqueta,  al  costat  de  la  taula
d’anotadors. 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 haurà de constar 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.
○ Paperera amb tapa i pedal.



● Material d’higiene dels equips: Cada equip portarà el seu propi material: hidrogel,
mascaretes, guants, farmaciola el qual s’ubicarà en una petita taula al principi de la
banqueta (entre la banqueta i la taula d’auxiliars).

Durant partit:

● Només s’utilitzarà una única pilota. Per garantir la seva higiene, s’usarà una sola
pilota. En cas d’haver-se d’utilitzar una altra pilota, aquesta, prèviament haurà d’estar
desinfectada.

● Equipament esportiu per a la prevenció dels participants: 
○ Mascaretes  esportives.  Els  jugadors  i  àrbitres  que ho desitgin  les  podran

portar. Els entrenadors, jugadors substituts, acompanyants, auxiliars de taula
i  resta de participants  col·laboradors hauran de portar-les en tot  moment,
siguin esportives o quirúrgiques. Cal pensar en la custòdia de les mascaretes
dels jugadors que estiguin en pista. Per exemple,  dins un sobre de paper
individualitzat.

○ Pelfes per al cabell i canelleres per evitar tocar-se la cara amb les mans.
○ Ulleres  protectores  esportives  per  a  aquells  jugadors  i  àrbitres  que  ho

desitgin.
○ Ampolla d’aigua i tovalloles. Cadascú caldrà que porti la seva i en cap cas es

podran compartir.
● Rentada de mans durant el partit: Cada jugador s’haurà de rentar les mans amb gel

hidroalcohòlic abans de començar cada període. En cas de no estar en el quintet
inicial  del  període corresponent,  ho farà en el  moment  que es produeixi  la  seva
entrada  al  camp  cobrint  una  substitució.  És  recomanable  que  en  qualsevol
substitució, el jugador que entra a pista es renti les mans.

● Aturades per a higiene dels jugadors:
○ Per indicacions dels àrbitres, aquests podran aturar el partit si ho consideren

necessari per si algun jugador hagi de fer una rentada de mans o hagi de fer
alguna  actuació  donat  que  algun  jugador  esternuda,  tus  o  necessita  una
neteja del nas.

○ És  recomanable  després  dels  temps  morts  que  els  jugadors  facin  una
rentada de mans. Sí que serà obligatori per a aquells jugadors que sigui la
seva primera vegada en sortir a pista dintre d’aquell període.

● Prohibició d’instruccions tècniques dels entrenadors durant els moments d’higiene
personal. No està permès durant el temps en què es dugui a terme la rentada de
mans, ús de mocadors i altres la realització d’indicacions tècniques als jugadors/es.
La finalitat única és garantir la higiene.

● Prohibició d’escopir o expulsar secrecions nasals a la pista o en zones properes. Per
això, aniran a la taula d’higiene i faran la corresponent neteja.

● Ampolles d’aigua o begudes.  Cada jugador  portarà la seva pròpia sense que es
pugui compartir amb ningú.



● Neteja de la pilota. Aquesta serà realitzada pel delegat de camp sempre que sigui
requerit per l’àrbitre principal. En cas que en aquell moment el delegat no es trobes a
prop de la taula d’higiene, ho farà un dels àrbitres.

Vestidors:

● Al pavelló del Sant Gabriel NO es podran utilitzar els vestidors. Si estaran habilitats
els serveis (WC) per utilització de jugadors, delegats i àrbitres.

● Al  pavelló  Pòdium  es  prioritzarà  la  utilització  de  vestidors  pels  equips  visitants,
especialment  si  venen  de  molt  lluny.  Si  estaran  habilitats  els  serveis  (WC)  per
utilització de jugadors, delegats i àrbitres.

Després partit:

● Netejar i desinfectar la zona de pista, suports de les cistelles, proteccions, banquetes
o cadires dels suplents, vestidors, lavabos, papereres i grades en acabar el partit i a
l’inici de cada partit. Si són partits seguits, amb una neteja entre partit  i partit,  és
suficient.


