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PROTOCOL CB PARETS – ENTRENAMENTS PRE TEMPORADA 

 

 

D’acord amb la normativa de la Fase de Represa de l’activitat esportiva de 
Catalunya on s’indiquen les mesures que s’han d’adoptar per part de les 
entitats que organitzen la pràctica i l’activitat esportiva, s’estableix aquest 
protocol de funcionament d’obligat compliment.  

Per a la realització́ de les sessions d’entrenament, la competició́ federada i 
mantenir les condicions necessàries per a la protecció́ de la salut de tots 
els participants ( jugadors, entrenadors, familiars,..) s’haurà de garantir el 
compliment de les següents disposicions:  

 
PRINCIPIS BÀSICS 
 

• Entrenaran tots els equips del club SENSE interacció entre ells en 48 
hores (no es podrà doblar). 
 

• Els espais disponibles seran Can Butjosa, Pavelló i Lluis Piquer. 
 

• Com actuar en cas de simptomatologia (abans d’anar al pavelló): 
Què ha de fer una persona que tingui símptomes compatibles amb 
COVID-19? Les persones que presenten símptomes compatibles 
amb la COVID-19 es consideren casos possibles, han d’aïllar-se a 
casa i no sortir al carrer, avisar al seu entrenador o entrenadora per 
tal de poder establir la traçabilitat i avisar a les persones amb les 
han estat en contacte perquè també s’aïllin. 
 

En segon lloc s’han de posar en contacte amb el seu equip d’atenció 
primària, excepte en caps de setmana que han de trucar al 061. Els 
professionals sanitaris valoraran com actuar i donaran les 
indicacions a seguir.  

 
En cas d’empitjorament o sensació real de gravetat i de risc vital per 
qualsevol altre símptoma, trucar al 112.  
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• Com actuar en cas de simptomatologia (en el pavelló): Tot 
jugador/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. 
  

Arribada 
 

• Cada entrenador marcarà la zona i l’horari de trobada abans 
d’entrar al pavelló. ES PREGA MÀXIMA PUNTUALITAT PER TAL 
D’ENTRAR TOTS JUNTS. 
 

• Entrar amb mascareta, sense les bambes de basquet (hauran de 
venir amb bambes de carrer i se les netejaran a l’entrada). 
 

• Presa de la temperatura i neteja de mans amb gel hidroalcohòlic per 
part de l’entrenador/a. Es portarà un control d’assistència i 
temperatura. SI NO ES VE A L’ENTRENAMENT, S’HAURÀ D’AVISAR 
AMB ANTELACIÓ I ELS MOTIUS.  
 

• Entrada a pista sense ús dels vestidors i deixar les bosses en el lloc 
indicat per part de l’entrenador amb la separació mínima de 2 
metres. 

 
Entrenament 
 

• Al deixar la bossa, posar les bambes de basquet reglamentaries 
 

• Quan el entrenador/a ho indiqui, treure la mascareta, agafar les 
pilotes i el material (desinfectat prèviament) 

 

• CADASCU PORTARÀ LA SEVA AIGUA/TOVALLOLA IDENTIFICADA. NO 
ES PODRÀ ANAR AL LAVABO NI COMPARTIR AIGUA EXCEPTUANT 
CASOS EXCEPCIONALS.  
 

• Obligatori ús de mascareta per part de l’entrenador/a. 
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• Es treballarà amb grups estables. No hi haurà contacte físic fins que 
no hagin transcorregut 14 dies des de l’inici de l’activitat esportiva 
conjunta i sempre hi quan no hi hagi cap membre del grup amb 
simptomatologia de COVID-19.  

 
Post-Entrenament 
 

• Treure bambes, posar les bambes que s’han utilitzat per entrar al 
pavelló, desinfectar les mans amb gel hidroalcohòlic i posar la 
mascareta. 
 

• Sortida del pavelló mantenint la distancia de seguretat, i per on 
indiqui l’entrenador/a.  

 
Altres 
 

• Tot jugador/a haurà de portar firmat el compromís de 
responsabilitat (veure última pàgina). EN CAS CONTRARI NO 
ENTRENARÀ. 
 

• Es demana que si algun jugador/a te símptomes de COVID-19, no 
vingui a entrenar i resti a casa el dia de la sessió.  
 

• El lavabo s’utilitzarà en cas d’urgència. No es podrà veure aigua del 
lavabo (portar cadascú la seva ampolla, que no es podrà compartir). 
 

• El club serà el responsable de desinfectar el material esportiu al 
finalitzar cada sessió. 
 

• No es podrà visualitzar l’entrenament per part de pares, amics o 
familiars.  
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PROTOCOL AJUNTMENT – ENTRENAMENTS PRE TEMPORADA 
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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 gust 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  


