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PROTOCOL COVID19 PER ELS PARTITS DE COMPETICIÓ EN LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES  MUNICIPALS DE CARDEDEU 

 
 

Documentació 
 
Cada esportista aportarà una declaració responsable conforme no 

presenta símptomes de tenir COVID19 i en cas d’haver passat la malaltia, 
declarar que ha superat el períodes de quarantena escaient ( 

actualització a través del portal de cada federació ). 
 
Grup estable 

 
Per iniciar la competició, serà imprescindible, per a qualsevol equip, que 

compleixi els requisits de formalització de grup estable d’entrenament 
(entrenar amb les mateixes persones un mínim de 14 dies). 
 

Desplaçament 
 

S’evitaran en la mesura dels possibles els desplaçaments col·lectius. Es 
recomanen els desplaçaments en vehicles particulars( preferiblement 
amb els membres del nucli familiar).  

 
No es recomanen les convocatòries  prèvies abans del partit per 

desplaçament al terreny de joc de l’equip contrari. És preferible, per tal 
d’evitar aglomeracions, fer la convocatòria directament al lloc on es farà 

la competició. 
 
Indumentària 

 
S’ha accedir a la instal·lació amb la roba esportiva posada, ja que els 

vestidors estaran restringits només per a les categories  sèniors, 
amateurs i 1er equip. 
 

Cada jugador/a haurà de portar una bossa o motxilla per guardar els 

objectes personals: 

. Calçat esportiu específic (que s’utilitzarà només per 

l’escalfament i competició). 

. Ampolla d’aigua individual. 

. Disposar d’una tovallola pròpia per la suor. 

 

L’ús de mascareta serà obligatòria en tot moment (accés a la 

instal·lació i zones comunes) excepte durant la realització de la pràctica 

esportiva. 
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Instal·lació 
 

Caldrà entrar i sortir de la instal·lació per les portes indicades: 
 

INSTAL·LACIÓ ENTRADA SORTIDA 

Pavelló parquet  Porta principal  Porta emergència pista 1 

Pista blava  Porta  principal Porta emergència costat 

consergeria 

Sala Gimnàs  Porta principal Porta principal 

Camp de Futbol Porta principal   Porta principal.  

 
 

Abans d’entrar es farà el control de temperatura a tots/es els 
esportistes i es recepcionarà  la documentació. 

 

Es obligatori el rentat de mans amb sabó o gel hidroalcohòlic tant a 

l’entrada com a la sortida. Cada instal·lació disposa de dispensadors a 

l’entrada i a l’accés a pista. 

 
L’entrada i la sortida de la instal·lació serà de manera individual i 
respectant les mesures de distància social de 1,5m. 

 
Només està permesa l’entrada a pista als esportistes, staff tècnic , 

àrbitres i directius del club i personal propi de la instal·lació. 
 
Les instal·lacions s’obriran 20 minuts abans de l’inici del partit pel 

esportistes i 10 minuts abans del mateix hi  podrà accedir el públic. 
 

Un cop hagi entrat el públic, es tancaran les portes d’accés de la 
instal·lació. En cas d’una emergència, la consergeria facilitarà la sortida 
de les persones que ho necessitin. 

 
Un cop finalitzat els partits els esportistes i el públic abandonaran la 

instal·lació per les portes de sortida indicades.  
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Públic 

 
 

INSTAL·LACIÓ AFORAMENT PÚBLIC 

Pavelló parquet 160 

Pista blava 80 

Sala Gimnàs 0 

Tatami 0 

Camp futbol 260 

 
 

Estarà permesa l’entrada de públic a les instal·lacions esportives, si més 
no i degut a les limitacions dels aforaments permesos, només es deixarà 
accedir a 2 acompanyants per esportista. 

 
S’establirà un registre de tots els assistents ( nom, cognom i telèfon 

de contacte i DNI ). A l’entrada de la instal·lació s’habilitarà un espai on 
el públic pugui  enregistrar la seva assistència. Per facilitar aquest 
registre i evitar aglomeracions el delegat de pares/mares de l’equip 

pot omplir el formulari abans del partit. 
 

S’hauran de respectar el fluxos de circulació ( entrada porta principal i 
sortida porta emergència ). 
 

Podran accedir a les grades 10 minuts abans de l’inici del partit. Un 
cop a dins la instal·lació es tancaran les portes.  

 
Un cop finalitzat el partit , tot el públic assistent haurà de sortir de la 
instal·lació . En cas d’haver-hi més partits, el públic no podrà entrar fins 

que no hagi sortit el públic anterior i no es podran quedar a veure altres 
partits. 

 
 
Compliment de mesures preventives: 

 
.Higiene de mans a l’entrar a la instal·lació. 

 
.Ús de mascareta obligatori 

 
.Distància interpersonal : utilitzar  els seients permesos. 
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L’entrada i la sortida ha de ser de manera individual i respectant la 
distància de seguretat. 

 
 

 
El present protocol estarà supeditat en la seva aplicació a la normativa 
vigent COVID19 emesa per les autoritats sanitàries corresponents i 

vigents en cada moment. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 


