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En el Club Bàsquet Corbera ens regirem per els següents punts 
d’actuació dins la nostra instal·lació, pel bon funcionament de les 
activitats, aquest protocol és d’obligat compliment. 

 

1 ) ZONES D’ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ 
 

El responsable de protocol així com alguna altre persona autoritzada del 
club indicarà per quin accés han d’entrar i sortir els diferents esportistes. 
Així com les seves zones d’espera. 
En totes les zones comuns és obligatori l’ús de la mascareta. 

 

Accés només per esportistes, entrenadors, acompanyants d’equip, 
equip arbitral. Els nostres partits són sense públic a les graderies. 

 

Mesures de control sobre les persones 
 
  

Llistes d’assistència. 
S’haurà de portar el control dels assistents en els entrenaments i en les 
competicions amb la finalitat de possibilitar les mesures de localització i 
rastreig en cas de contagi. Pel que fa als partits, tots els participants que 
estan ja inclosos en l’acta de joc, no caldrà que se’ls registri a l’entrada. 
Sí que s’hauran d’acreditar assegurant que participaran en el partit. 
Només caldrà registrar el personal de la instal·lació o del club. 

 
 

Control de temperatura. 
Realitzarem control de temperatura a tots els acreditats per accedir a la 
instal·lació. Sense acreditació no es permetrà l’entrada. 
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Ús de la mascareta. 
Totes les persones que accedeixin a les instal·lacions tant per 
entrenaments com en partits de competició, hauran de portar 
degudament col·locada la mascareta protectora. En els espais 
comuns, zones d’espera i durant la seva estància a la banqueta. 

 

Distanciament social. 
Durant el procés d’accés a la instal·lació es mantindrà una distància de 
seguretat de 2 metres evitant les aglomeracions a l’entrada. Cada equip 
romandrà en la seva zona d’espera indicada per el personal del club. 
Prohibició d’aturar-se o agrupar-se. 

 

Desinfecció́ de mans. 
Amb hidrogel o solució hidroalcohòlica. El Club disposa de punts de 
rentat amb aigua i sabó o dispensadors que permeten la neteja de les 
mans dels assistents. Un d’ells prioritàriament a cada entrada. 
Cada vegada que el jugador/a entri i surti de la pista haurà d’aplicar-se 
hidrogel o solució hidroalcohòlica. 

 

Desinfecció del calçat. 
A l’entrada del pavelló es desinfectarà el calçat a la catifa que es trobarà 
a l’accés corresponent. Posteriorment a la zona habilitada per a la 
col·locació de motxilles es canviarà el calçat de carrer per l’esportiu. 

 

Formularis de localització del personal. 
Es procurarà que siguin omplerts pels participants de forma prèvia i 
prioritàriament de forma telemàtica als efectes d’evitar el contacte amb 
paper i bolígrafs. En cas de no ser possible, s’habilitarà un lloc a 
l’entrada on es pugui omplir adoptant les mesures d’higiene i neteja i 
desinfecció del mobiliari/material després de cada ús. 
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2) FUNCIONAMENT DELS PARTITS. 
 

a) Desplaçaments a la instal·lació: 
Es recomana que es facin de forma individual i no col·lectiva. En cas de 
fer-se de forma col·lectiva caldrà extremar amb les mesures de 
seguretat de distància interpersonal i ús de la mascareta. Es recomana 
viatjar amb l’equipament esportiu posat. 

 

b) Els equips locals i visitants per aquest ordre accediran a la instal·lació  
25 min abans de l’inici del partit i esperaran a la porta de l’accés indicat 
fins que els equips que jugaven abans hagin sortit del pavelló. En aquest 
moment podran entrar al pavelló i iniciar el seu escalfament. 

 

c) Tenim habilitada una zona per a la col·locació de motxilles, bosses, 
ampolles , tovalloles i canvi de calçat. Les pertinències s’ubicaran en la 
zona amb la deguda separació, de forma individualitzada i que permeti 
una ràpida neteja a la finalització de l’activitat esportiva. 

 
 

d) No és permet l’ús de vestuaris i queda anul·lat el servei de dutxes. Es 
recomana a l’esportista que vingui canviat de casa. 

 

e) 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). 
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f) Pilotes per a l’escalfament: 
El club local haurà de facilitar el nombre de pilotes que s’estableixin a 
les corresponents Bases de Competició i s’hauran d’entregar totalment 
netejades i desinfectades. 

 

g) Cada jugador portarà la seva pròpia ampolla sense que es pugui 
compartir amb ningú. 

 

h) Al finalitzar el partit els esportistes abandonaran la pista el més aviat 
possible per la seva zona de sortida. No és permet l’entrada a la pista 
fins que estigui buida. 
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3) ACCÉS A GRADERIA PERMES. 

 

a) Els assistents locals i visitants per aquest ordre accediran a la 
graderia 10 min abans de l’inici del partit. Els assistent locals seuran 
als seients permesos a la graderia esquerra i els assistents visitants 
seuran als seients permesos a la grada dreta. 

b) Al finalitzar el partit els assistents abandonaran la grada el més 
aviat possible per la zona de sortida ja senyalitzada.  

c) Es procurarà portar un llistat dels assistents amb nom complert, 
telèfon i D.N.I, redactat de forma prèvia que s’entregarà al arribar a la 
instal·lació al delegat de camp. En cas de que assisteixi una persona 
d’última hora, s’habilitarà un lloc a l’entrada on es pugui anotar la 
persona adoptant les mesures d’higiene i neteja i desinfecció del 
mobiliari/material després de cada ús. 

d) Distanciament social. 
Durant el procés d’accés a la instal·lació es mantindrà una distància de 
seguretat de 2 metres evitant les aglomeracions a l’entrada. Cada grup 
romandrà en la seva zona d’espera indicada per el personal del club. 
Prohibició d’aturar-se o agrupar-se. 

e) Desinfecció́ de mans. 
Amb hidrogel o solució hidroalcohòlica. El Club disposa de punts de 
rentat amb aigua i sabó o dispensadors que permeten la neteja de les 
mans dels assistents. Un d’ells prioritàriament a cada entrada. 

     f) Control de temperatura. 
Realitzarem control de temperatura a tots els acreditats per accedir a 
la instal·lació.  
 
g) Podran accedir a la graderia nomes la família directa del jugador es 
a dir, pares/mares i germans/germanes. 
 
(En cas de tindre contacte estret amb els avis també podran assistir) 
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DOCUMENTS QUE HEM DE PRESENTAR AVANS D’ACCEDIR A 
 L’INSTAL·LACIÓ 

 

Abans d’accedir a les instal·lacions haurem de presentar 
degudament omplerts i signats aquests documents. 

 

Aquests documents els podeu trobar al web de la federació 
catalana de bàsquet, en el seu protocol  
https://www.basquetcatala.cat/document/getdocument/1877 . 

 
 

 
 
 
 

És important i responsabilitat de cada equip que tots els seus jugadors hagin validat la llicència a través de 
l’APP BQ-Llicencies ja que si no ho han fet no podran participar en el encontre i se’ls acompanyarà a sortit de 
l’instal·la cio
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