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INTRODUCCIÓ

La crisi sanitària de la COVID-19 fa necessària l’adopció d’una sèrie de mesures encaminades a
complir els protocols marcats per les autoritats governamentals, esportives i sanitàries. L’establiment i
compliment de les esmentades mesures requereix una sèrie de compromisos i formes d’actuació per
part, fonamentalment, del club, jugadors i participants.

L’objectiu d’aquest Pla és fixar una sèrie de propostes, consells, recomanacions i observacions que
permetin el desenvolupament de l’esport de la temporada 20/21 en les successives fases
transitòries, fins a arribar al grau de normalitat desitjat. Es vol establir les pautes a seguir en los
entrenaments i partits organitzades per el club i federació, evitant i minimitzant el risc de contagi,
propagació i possible rebot de la COVID-19.

Cal considerar aquest PROTOCOL com un document viu. Les recomanacions recollides en
aquest document podran ser modificades segons les resolucions que estableixin les Autoritats
Sanitàries en cada moment, així com la normativa aplicable de Generalitat, Estat i Federació
Catalana de Basquetbol.



RESUM MESURES HIGIENE AL PAVELLÓ 

2. Pràctica esportiva: Després de cada entrenament s'hauran de netejar les zones comuns i 
desinfectar el material compartit (material esportiu).

5. Utilització de material de neteja: Després de cada ús, els materials i els equip de protecció 
utilitzats en la neteja es llençaran de forma segura, segons normativa.

4. Elements compartits: Es desinfectaran després de cada ús.

1. Persona responsable: Els entrenadors/es hauran de vetllar pel compliment del protocol de 
seguretat, higiene, distanciament i concentració de jugadors/es, vigent. 

3. Rentat de mans sistemàtic: Caldrà un rentat de mans habitual a l’inici i al final de cada
entrenament, abans i després d'anar al lavabo, després de mocar-se, tossir o esternudar. Es
recomana als infants i adolescents conèixer la tècnica del rentats de mans efectiu (OMS, 2020), i
s’especificarà el procediment concret de rentats de mans en els protocols complementaris.

6. Mascareta: L’ús de la mascareta és obligatori al pavelló excepte durant el temps d’entrenament, 
on els jugadors/es se la podran treure.



9. Papereres: S'haurà de disposar de papereres per mocadors i material rebutjable, a ser possible 
amb tapa i pedal. S'han de netejar un cop al dia.

10. Portes obertes: Mantenir les portes obertes per evitar que les persones toquin les manetes o 
tiradors.

12. Ventilació: ventilació constant i permanent.

8. Panells i infografies: S'haurà de deixar ben visible panells amb les mesures d'higiene bàsiques i 
essencials.

RESUM MESURES HIGIENE AL PAVELLÓ 

11. Solucions hidroalcohòliques: S'haurà de tenir a disposició de tothom a l'entrada de la instal·lació. 
Serà obligatori fer-ne ús per entrar al pavelló.

13. No compartir aigua. No es podrà anar al vestuari a beure aigua. 
Cada jugador/a portarà la seva ampolla de casa.

7. Banys i vestuaris: Ocupació màxima 5 persones. Del mateix grup estable.

• S'ha de garantir sempre la salubritat i higiene dels mateixos.
• Es prohibeix el desplaçament de persones descalces en tota la instal·lació, especialment en 

vestidors i dutxes.



RESUM MESURES HIGIENE

EN TOT MOMENT, ES RECOMANA: 

1. Neteja i desinfecció correcta de mans abans de sortir al carrer per a qualsevol motiu, passeig,
entrenament o competició. Neteja i desinfecció, també, en tornar-ne.

2. S’haurà de dur la mascareta posada en tot moment excepte durant el temps establert
d’entrenament.

3. En arribar a casa és fonamental cuidar la neteja i desinfecció de la roba i els objectes que s’hagin
utilitzat.

4. Vestimenta: es recomana rentar amb sabó líquid, en programes llargs i d’aigua calenta a la
temperatura més gran i evitar rentats amb càrregues grans.

5. El calçat, en arribar a casa, es recomana deixar-lo a part i passar una baieta humida amb una
dissolució (2%) de lleixiu domèstic.



ACCÉS AL PAVELLÓ

ENTRENAMENTS

L'entrada i sortida al pavelló serà per la porta principal, serà esglaonada, deixant 5 minuts de diferència 
entre els equips.

L'accés als vestidors, per grups estables, serà limitada a 5 jugadors/es alhora, que només podran 
canviar-se el calçat. No hi haurà accés a les dutxes. 

PARTITS

L'accés a grades estarà tancat a qualsevol persona.

L'entrada i sortida al pavelló dels jugadors/es serà per la porta principal.

L'accés als vestidors per grups estables, serà limitada a 5 jugadors/es .
No hi haurà accés a les dutxes.

L’accés a les grades pels esportista, tècnics, famílies i altres persones, serà per la porta principal, 5
minuts després dels jugadors/es. El desallotjament de les grades es farà per les portes laterals
del pavelló.
(Veure mesures: Zona grades).



ZONA GRADES

Les grades estaran marcades amb la distància de seguretat de 1,5m. entre persona i
persona. Només es podrà trencar aquesta distància, per persones de la mateixa nucli
familiar.

L’accés a aquesta zona estarà controlat per personal del CLUB amb els mitjans
recomanats i disponibles: termòmetres, hidrogel, etc. Tothom qui accedeixi a la grada
haurà de facilitar el seu nom i cognoms i número de telèfon mòbil.

Per accedir-hi, s'estableix una zona, a l'entrada del pavelló, de control de temperatura. Es
prendrà la temperatura a tothom que hi vulgui accedir sigui esportista, tècnic, familiar i
altres persones vinculades. Tota aquella persona que tingui febre (> 37,5 °C) no
podrà accedir al pavelló.

EN TOT MOMENT, S’HAUARÀ DE PORTAR LA MASCARETA POSADA. (segons
normativa)



PROTOCOL GENERALS PELS ENTRENAMENTS

GRUP ESTABLES

Es consideren aquells grups que de forma continuada hagin tingut contacte estret en la pràctica
esportiva i cap dels seus membres hagi presentat la simptomatologia clínica de la COVID-19 durant 14
dies. Cal tenir especial cura durant els primers 14 dies del grup de contacte fins a l’estabilització del
grup.

Fins que no es consideri estabilitzat el grup, no es realitzaran entrenaments amb contacte. Es pot
entrenar col·lectivament abans no es consideri que el grup és estable, de forma gradual i progressiva.
Es recomana que per estabilitzar el grup s’iniciïn els entrenaments de caràcter individual.

En el cas de participar en categories inferiors, l'esportista pot incorporar-se a un altre grup estable de
categoria superior, sempre i quan l’esportista formi part d’un grup d’entrenament estabilitzat.

IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE

María José Jara persona encarregada del compliment i interlocutora amb les autoritats sanitàries i 
esportives. 

MASCARETA

Ús de la mascareta, a excepció del moment de fer activitat física i esportiva.
Els entrenadors/es i altres membres de l’equip tècnic han de portar mascareta, SEMPRE. 



TRAÇABILITAT

Mesures que permetin identificar els i les esportistes, tenir el control de la simptomatologia clínica i
dels seus possibles contactes de risc. És important la traçabilitat perquè en el cas que hi hagi un
possible resultat positiu, encara que asimptomàtic, pugui identificar-se amb major facilitat les persones
amb les quals ha estat en contacte l’esportista amb el virus i, així, aplicar el protocol de quarantena
amb efectivitat per evitar el contagi a gran escala. (és el mateix protocol que s’aplicarà en Educació)

PROTOCOL GENERALS PELS ENTRENAMENTS I 
COMPETICIONS 

A través de les fitxes federatives dels jugadors, tant de club com a visitants, que juguin al pavelló, es
garanteix la traçabilitat de les persones participants amb les mesures que permetin identificar els i les
esportistes i, en cas de ser necessari, poder-hi contactar.



Diàriament caldrà comprovar l’estat de salut dels jugadors/es i del personal tècnic per garantir que
poden participar de les activitats amb seguretat per a ells i per a la resta de persones del seu entorn.

• Es facilitaran “checklists” per a la ràpida identificació de símptomes. (podran ser en paper o
digitals).

• El resultat de les mesures de temperatura corporal de tots els participants i del personal tècnic
haurà de quedar degudament registrat o documentat, d’acord amb les disposicions i criteris que
estableixin les autoritats sanitàries competents.

LLISTATS DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES

El tutor/a legal de l’infant/adolescent, haurà de signar una declaració responsable per a cada torn,
conforme l’infant/adolescent reuneix els requisits de salut que s’esmenten a continuació, i de
coneixement del context de pandèmia actual i les circumstàncies i risc que comporta:

• Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14
dies anteriors.

• Calendari vacunal actualitzat, exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament.

FORMULARI

PROTOCOL GENERALS PELS ENTRENAMENTS



ASSISTÈNCIA I DESPLAÇAMENTS

NO pot assistir a cap entrenament la persona que presenti símptomes possibles de COVID-19
(febre, tos seca, dificultat respiratòria, etc.).

NO pot assistir a cap entrenament la persona que convisqui o hagi estat en contacte amb una
persona afectada de COVID-19, inclosos els asimptomàtics, en els 14 dies anteriors.

Vehicles compartits sempre amb jugadors de el mateix grup estable. Ha de mantenir-se la distància
de seguretat i s’ha d’utilitzar mascareta..

Vehicles col·lectius s’han de seguir les normes de seguretat que dictin les Autoritats. En els viatges en 
transport públic ha de mantenir-se la distància de seguretat i s’ha d’utilitzar mascareta.

En aquest casos cal que ho comuniqueu al Club.
Per prendre les mesures que marquin la normativa.



RISC D'EXPOSICIÓ AL VIRUS.

DAVANT D'UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 AL PAVELLÓ.

Aïllar a la persona en un vestidor. Trucar a la família, al 061 i al CAP de l'Arboç
(segons el que s’estableixi amb la família)

Trucar a la persona responsable: 
Equip Tècnic: Pere Rodríguez 
Equip Junta: María José Jara

EN CAS DE SER POSITIU

Es posarà en quarantena a el grup estable durant 14 
dies, o el temps que les autoritats sanitàries proposin.

El Club es posarà en contacte amb:
 Regidoria d'esports de l’ajuntament de l’Arboç.
 Familiars de tots els jugadors/es del grup estable.
 Federació Catalana de Basquetbol


