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PROTOCOL D’ACTUACIÓ COVID-19 D’ÚS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

POLIESPORTIU MUNICIPAL   

Normes generals, accés i limitacions 
 

- Es permet l´entrada de públic als partits segons l´aforament descrit més abaix en funció del 
tipus de pista de joc. Caldrà un control dels assistents en les competicions amb la finalitat de 
possibilitar les mesures de localització i rastreig, en cas de contagi. La llista d’assistència 
s’haurà d’entregar a la persona responsable del control d’entrada en el moment de l’arribada 
al recinte. 
- L’entrada es farà per la porta principal del Poliesportiu (C/Sant Antoni Maria Claret, 1BIS). 

- Els/les esportistes i persones màximes autoritzades, totes elles amb la corresponent llicència 
o acreditació com a assistent, s’esperaran a la zona de l’entrada principal de la instal·lació 
fins que el personal de manteniment i el responsable de l’entitat faci el control d’entrada, els 
faci el control de temperatura i els doni la indicació d’aplicar el gel hidroalcohòlic a les mans 
i es verifiqui que la mascareta està col·locada correctament. 
- Tipus de mascareta:  

 CARÀCTER  TIPUS DE MASCARETA 
Àrbitres i jugadors/es en pista: OPCIONAL Quirúrgica 
Tècnics a la banqueta: OBLIGAT FFP2 O KN95 
Jugadores/s a la banqueta: OBLIGAT Quirúrgica 
Públic assistent: OBLIGAT No tèxtil 
Desplaçaments: OBLIGAT Es recomana: FFP2 O KN95 o no tèxtil 

 
- Persones màximes autoritzades per partit :  

 Zona Esportiva: 
 Equips arbitrals/Auxiliars de taula  6  
 Jugadors/es - Esportistes (per club) 12  
 Cos tècnic i auxiliars (per club)  6  Categories NO PROMOCIÓ 
 Cos tècnic i auxiliars (per club)  2  Categoria PROMOCIÓ 

 Zona Organització i Serveis: 
 Personal del club/organitzador  5  
 Delegat de camp/pista   1 

 Zona Graderia: Pista 1 i Pista 2 (pistes llargues) 
 Federatius/Institucionals   8  
 Directius (per club)    5 
 Public      48 (24 persones per equip) 

Zona Graderia:  Pistes 2A, 2B, 2C (pistes transversals) 
 Públic      24 (12 persones per equip) 

 
- L’ordre d’entrada a la instal·lació serà: 
1. Esportistes i Cos tècnic locals 
2. Esportistes i Cos tècnic visitants. 
3. Resta de persones autoritzades. 
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Accés a zona esportiva:  
Els jugadors podran entrar a la pista 45 minuts abans que s´inicii el partit, sempre en funció de 
la ocupació de les pistes. 
- El responsable de l’entitat acompanyarà esportistes i tècnics a la zona assenyalada per a 
què es canviïn el calçat esportiu. No s’ha de venir amb el calçat de joc des de casa. 

Vestidors: 

- Es podran utilitzar els vestidors en cas que, per la seva complexitat, algun equip ho demani. 
Això caldrà avisar-ho i pactar-ho prèviament amb el personal de la instal·lació, però l’ús 
quedarà limitat a vestidor per canviar-se i en cap cas per a dutxar-se. Malgrat aquestes 
excepcions, es recomana sempre que sigui possible que tothom vingui canviat de casa. 

- Els àrbitres que ho sol·licitin també tindran vestidor, on podran deixar les seves pertinences. 
 
Entrada a pista: 
- Només accediran a la pista de joc les persones autoritzades: jugadors/es, cos tècnic i 
delegat. Caldrà fer neteja de mans i calçat. 
- Es recomana fer les salutacions respectant la distància de separació evitant el contacte 
físic. 
- 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. 
- Ampolla d’aigua i tovalloles. Cadascú caldrà que porti la seva i en cap cas es podran 
compartir. 
- Pilotes d’escalfament, es facilitarà el nombre de pilotes que estableixin les bases de 
competició de la corresponent categoria degudament netes i desinfectades. L’equip visitant, 
si així ho desitja, podrà portar les seves pròpies pilotes, si així ho ha acordat amb el club local. 
Les pilotes assignades a la pista o se celebri el partit, no podran sortir d’aquella pista ni 
intercanviar-les per les d’una altra pista. 
- Quan acabi el partit, els jugadors es canviaran de calçat, recolliran les pertinences i sortiran 
de la instal·lació per la porta de serveis del costat dels lavabos (estarà senyalitzat). Recordem 
que en cap cas es poden fer servir les dutxes. 
- L’entitat s’encarregarà de fer la desinfecció de les banquetes i del material de les taules per 
al següent partit. Llavors podran accedir els jugadors del partit següent. 
- Els jugadors del següent partit podran entrar a la instal·lació 45 minuts abans que acabi el 
partit anterior, els tècnics responsables els acompanyaran a la zona assignada. L’accés a la 
pista només es podrà fer un cop s´hagin complert les mesures prèviament esmentades i el 
responsable ho autoritzi. 

Graderia 
- La zona de graderia estarà senyalitzada amb cartells informatius. Estaran indicats els punts 
on podrà asseure’s cada espectador/a, que haurà de romandre assegut durant tot el partit. 
No es permetrà estar dret. S’haurà d’anar sempre amb la mascareta col·locada 
correctament. No es podrà menjar ni beure. Un cop comenci el partit, si se surt de la 
instal·lació, no es podrà tornar a entrar. 
- Fins que no estigui totalment buida la graderia no podran donar pas al següent grup. 
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CONTROL ASSISTÈNCIA 
(És imprescindible portar aquest document físicament el dia del partit) 

 
Nom del club/entitat: ____________________________________________________________ 

Equip: ________________________________________________________________________ 

Nom i Cognoms Responsable Equip: ________________________________________________ 

Telèfon: _______________________ 

 

JUGADORS/ES  
Nº NOM I COGNOMS TELÈFON CONTACTE 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   

 

STAFF TÈCNIC (6 CAT. NO PROMOCIÓ / 2 CAT. PROMOCIÓ) 

Nº NOM I COGNOMS TELÈFON CONTACTE 
1   
2   
3   
4   
5   
6   

DIRECTIUS 
Nº NOM I COGNOMS TELÈFON CONTACTE 
1   
2   
3   
4   
5   

Nota: Aquest annex es facilita per a la custòdia del club. 
El Club Bàsquet Molins de Rei 2015 realitzarà el tractament d’aquestes dades amb la finalitat de de possibilitar les mesures 
de localització i rastreig en cas de contagi per COVID-19. Les dades es mantindran durant 1 mes I només seran comunicades 
a les autoritats sanitàries si així ho requereixen. Pot exercir els seus drets d’accés, modificació i limitació del seu tractament 
dirigint-se a privacitat@cbmolinsderei.cat.  


