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PROTOCOL CB PARETS – FAQS ENTRENADORS 

 

 
PRINCIPIS BÀSICS 
 

• Els entrenador hauran de dur mascareta en TOT MOMENT i NO es 
podrà realitzar contacte físic durant els entrenaments fins a nous 
avís.  
 

• Sereu responsables de la recollida dels jugadors en el punt indicat i 
de la realització del protocol (presa temperatura i gel) quan estiguin 
TOTS els nens. 
 

• Sereu responsables de que al final de la sessió (NO DESPRES) estigui 
tot el material desinfectat (pilotes i material utilitzat) i recollit. Si no 
es compleix aquest punt, s’haurà d’acabar l’entrenament 10 minuts 
abans per a realitzar la desinfecció.  
 

• Al acabar l’entrenament i la desinfecció es sortirà del pavelló 
esglaonadament i amb mascareta, tot posant gel hidroalcohòlic.  
 

• TOT TIPUS D’ESCLAFAMENT, FISIC O ESTIRAMENT FORA D’HORARI DE 
PISTA, NO ES PODRÀ FER AL PAVELLÓ.  
 

• Com actuar en cas de simptomatologia (en el pavelló): Tot jugador/a 
o entrenador/a amb mes de 37,5 de febre, NO PODRÀ ENTRAR. 
 
Es recomana als pares/mares que si venen a portar al jugador/a, es 
quedin fins que aquest entri dins les instal·lacions hi hagi passat el 
protocol. Si no es així, s’avisarà a la família perquè vingui a recollir el 
jugador/a. 
 
AVISAR EL RESPONSABLE (COORDIANDOR O DIRECTOR TÈCNIC). 

 

• S’haurà de portar el paper responsabilitat COVID-19 (última pàgina) 
per a poder entrar al pavelló. 
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PAPER DE RESPONSABILITAT  

Esportista:.................................................................................................................. .........

Data de naixement: …..... /....... /............             DNI: .................................  

Mitjançant aquest document, jo ............................................................................... 

..............................................................., declaro que he estat degudament informat, en 

un llenguatge objectiu i clar, que la decisió d'utilitzar les instal·lacions esportives, amb 

la finalitat de mantenir la meva preparació esportiva, és fruit d'una decisió personal, 

amb la què he pogut valorar i ponderar conscientment els beneficis i efectes de 

l'entrenament, al costat dels riscos per a la salut que comporta l'actual situació de 

pandèmia.  

Manifesto no haver estat en contacte amb persones infectades en els darrers 14 dies, 

no tenir símptomes com ara tos, febre, alteracions del sabor ni olfacte.  

Manifesto que he estat adequadament informat de les mesures que he de tenir en 

compte per a reduir els riscos i soc conscient de que la seguretat de les persones 

usuàries de les instal·lacions depèn de l’acompliment d’aquestes mesures.  

He estat informat i advertit sobre els riscos que podria sofrir si contrec la malaltia COVID-

19, així com les conseqüències i possibles seqüeles que podria comportar no sols per a 

la meva salut, sinó també per a la dels altres.  

Em comprometo a seguir les directrius marcades pel Ajuntament de Parets i el CB Parets, 

d’acord amb les indicacions de les autoritats  

Entenc el risc i la possibilitat de infecció per COVID-19, i soc conscient de les mesures 

que he d'adoptar per reduir la probabilitat de contagi: distància física i rentat de mans 

freqüent. Finalment, declaro la meva intenció de fer ús les instal·lacions esportives, 

assumint personalment i les conseqüències i responsabilitats.  

Signatura                                                                                                           Signatura tutor  


