
 

 

          Barcelona, 26 Març 2021 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ A LA COVID-19/ Temp 20-21 

PISTA POLIESPORTIVA “RAMBLETA” 

 

COS TÈCNIC I ESPORTISTES 
 

1. ACCÉS DELS JUGADORS. Els/les integrants del cos tècnic i jugadors/es de cada 

Club es concentraran a l’exterior de la instal·lació, mantenint la distància de 

seguretat i un cop hi siguin tots, accediran a la vegada per facilitar-ne el control i 

la presa de temperatura pel responsable de l'equipament. L’entrada i sortida a la 

instal·lació es farà per l’entrada principal respectant sempre els circuits habilitats. 

2. RESPONSABLE COVID. Cada cos tècnic local i visitant tindrà en un del seus 

membres a la persona responsable de COVID de l’equip i serà l’encarregat de 

vetllar pel compliment de tots els protocols sanitaris. 

3. REGISTRE D’ASSISTÈNCIA. El responsable COVID portarà el registre de totes 

les persones de l’equip (jugadors/es i cos tècnic) que assisteixin al partit. Aquest 

llistat l’haurà de GUARDAR EL CLUB CORRESPONENT DURANT 30 DIES per 

facilitar la traçabilitat a requeriment de les autoritats sanitàries pertinents. També 

l’haurà de posar a disposició de l’àrbitre federatiu si el reclama. No venir en cas 

de tenir símptomes de la COVID-19 o estar pendent d’una prova PCR. 

4. MANS + DISTÀNCIA + MASCARETA. Tot jugador/a i/o tècnic/a que accedeix a 

les instal·lacions, ho farà amb mascareta, rentant-se les mans amb solució de gel 

hidroalcohòlic a l’entrada i respectant la distància de 2 metres en tot moment. 

Només els/les esportistes i àrbitres podran treure’s la mascareta durant la 

pràctica esportiva. 

5. MATERIAL D’HIGIENE DELS EQUIPS. Cada equip portarà el seu propi material: 

hidrogel, mascaretes, guants, etc. 

6. VESTIDORS. Els vestidors romandran tancats en no poder garantir els protocols 

de ventilació establerts. Tothom vindrà canviat de casa i marxarà d’igual manera. 

No venir amb el calçat de joc des de casa. És obligatori canviar-se les sabates 

en el moment d’entrar a l’espai esportiu per entrenar o jugar deixant el que s'utilitzi 



 

 

a dins de la bossa personal. No hi ha possibilitat de canviar-se, dutxar-se ni fer la 

xerrada preparatòria a l’interior de cap vestidor. 

7. ZONA D’ESPERA PELS EQUIPS. Des de l’arribada fins als moments previs a 

l’inici de partit els jugadors i cos tècnic hauran d’esperar a les zones habilitades 

per l´empleat de l´equipament. Aquelles zones o a la zona de banquetes, en cas 

d’estar disponibles, seran també els espais en els que es podrà dur a terme les 

xerrades tècniques. 

8. HIDRATACIÓ I TOVALLOLES INDIVIDUALS. Cada jugador haurà de portar la 

seva ampolla d’aigua i tovallola degudament identificada. 

9. DESENVOLUPAMENT DEL PARTIT. 

a. Els components dels equips evitaran de coincidir en els espais de passadissos 

i túnels de vestidors, i sortiran a la pista per separat. 

b. Prohibició d’activitats d’entrenament. Durant els descansos entre períodes i el 

de la mitja part, queda prohibit fer ús de la pista qualsevol persona que no sigui 

participant directe del partit. La pista de joc sempre estarà lliure als descansos. 

c. S’utilitzarà una única pilota i es faran les aturades necessàries per tal de 

garantir la seva higiene. 

d. Rentada de mans durant el partit. Cada jugador/a 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 la pista es renti les mans. 

e. Comunicació amb els àrbitres. Qualsevol persona que participi en el partit, 

quan s’hagin de dirigir a l’àrbitre caldrà que ho facin amb mascareta, mantenint 

la distància de seguretat d’almenys 2 metres i amb calma per tal d’evitar 

l’expulsió de saliva en parlar. 

f. Prohibit escopir o expulsar secrecions nasals a la pista o en zones properes. 

Es faran les corresponents neteges a la taula d’higiene. 

g. Salutació de comiat. No hi haurà d’haver contacte físic; els equips es 

col·locaran paral·lelament a la taula d’anotadors on es trobaran els àrbitres i 

entre ells es podran fer una reverència amb el cap o bé aixecant un braç i 

sempre mantenint la distància de 2 metres. 



 

 

 

h. Retirada de la pista. Es farà de forma ordenada, individual i sense formar 

aglomeracions ni aturar-se per parlar. En cas que hi haguessin més partits de 

forma simultània a la mateixa instal·lació, l’entrenador/a haurà de vetllar perquè 

els/les seus/ves jugadors/es surtin degudament de la instal·lació sense 

barrejar-se amb membres dels altres equips. 

i. Queden de moment cancel·lats qualsevol mena de lliurament de trofeus. 

ACOMPANYANTS I PÚBLIC “LA RAMBLETA” 
 

Els partits seran a porta tancada, NO està permès l’accés de públic 



 

 
 

PROTOCOL PER A LA MINORITZACIÓ DEL RISC DE CONTAGI DE LA COVID-19 PREVENCIÓ DE CONTAGIS PER LA COVID-19 ALS ENTRENAMENTS 
I COMPETICIONS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL – Versió 03/11/2020 
 

ANNEX 4 
REGISTRES D’ACTIVITAT – CONTROL ASSISTÈNCIA 

 
A- CLUBS ESPORTIUS 

 

Aquest document s’haurà d’emplenar un sols cop a l’inici de la temporada i s’haurà d’actualitzar en el 
cas de produir-se canvis en la plantilla. Un cop complimentat el Registre, el responsable de l’equip 
lliurarà tan aquest primer Registre com les possibles posteriors actualitzacions al Responsable de 
Protocol de Club o Entitat. 
 
 
Nom del club/entitat:                                                                     Equip: 
 
Nom i Cognoms Responsable equip:     Telèfon: 
 
 
 Nom i cognoms Telèfon 

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

 Nom i cognoms Telèfon 
1   
2   
3   
4   
5   
 

 Nom i cognoms Telèfon 
1   
2   
3   
4   
5   

 
Data de realització:     Data d’actualització 3: 
Data d’actualització 1:     Data d’actualització 4: 
Data d’actualització 2:     Data d’actualització 5: 
 

 
Nota: Aquest annex es facilita per la custòdia del club.  

 



 

 

 

 

 
 
La sol·licitud de les dades del present document es realitza en compliment de les mesures imposades per les autoritats sanitàries per a 
la protecció de l’interès general i dels interessos vitals de les persones, i seran utilitzats única i exclusivament amb la finalitat de 
seguiment i vigilància epidemiològica del Covid-19 i per prevenir i evitar situacions excepcions d’especial gravetat, atenent a raons de 
l’interès públic essencial en l’àmbit específic de la salut pública, i a l’empara de l’establert en el “Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.” 
 
Les dades sol·licitades seran utilitzades exclusivament amb aquesta finalitat, limitant-se als estrictament necessaris per atendre el seu 
compliment i poder informar a l’autoritat de les dades de les persones i de contacte. Conseqüentment només es cediran les dades 
facilitades a les autoritats sanitàries autonòmiques i al Ministeri de Sanitat en els supòsits que correspongui en compliment de 
l’obligació legal imposada, sense possibilitat de cessió ni ús per a altres finalitats que no siguin les exposades. 
 
Les dades facilitades mitjançant aquest document es conservaran un mínim de 14 dies i un màxim de 21, període en el que es 
considera que pot produir-se la incubació i aparició de la malaltia. 
 
El/la interessat/da disposarà, respecte les seves dades, dels drets conferits en el RGPD i en la “LOPDCP 3/2018 de 5 de diciembre, de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición”, així com els de limitació del contingut, portabilitat i supressió (oblit), amb les 
limitacions que puguin derivar-se del compliment de l’obligació legal que determini en cada cas el tractament. En el supòsit de voler 
exercitar el seus drets, caldrà enviar comunicació al club i en tot cas còpia del seu DNI. 
 
Per qualsevol dubte o consulta, no dubti en contactar amb l’FCBQ. Agraïm la seva comprensió i preguem la seva col·laboració per 
poder contenir la pandèmia i facilitar el rastreig de possibles positius, per al seu interès i el de tothom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


