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PROTOCOL antiCOVID-19 – Normes d’obligat compliment
•

S’estableixen equips formats per grups estables i permanents. El
responsable de cada equip (entrenador/a o delegat) disposarà de totes les
dades dels seus integrants per garantir la traçabilitat.

•

Tots els participants de l’activitat han de signar una declaració responsable
per poder iniciar els entrenaments.

•

Ús individual d’ampolles d’aigua amb el seu nom.

•

El cos tècnic de l’equip (entrenadors, delegats,...) han d’utilitzar sempre la
mascareta FP2, tant en entrenaments com en partits.

•

Entrenaments a porta tancada: prohibit l’accés de les famílies al camp de
futbol fins a nou avís.
ü Els esportistes vénen canviats i es dutxen a casa.
ü Cada entrenador/a els recollirà i els deixarà al pàrquing de l’entrada del
camp.
ü La puntualitat és imprescindible.
ü En cas que un jugador/a arribi amb retard s’ha d’informar a
l’entrenador/a, i si ja han començat l’entrenament el jugador/a ha
d’entrar sol fins a arribar amb l’equip.

•

El recorregut del punt de trobada (pàrquing) al camp de futbol està
senyalitzat (entrenaments i partits):
ü No s’entrarà fins 10 minuts abans dels entrenaments.
ü S’accedirà per la part esquerre de les balles, es baixarà per la rampa fins
a la zona de vestuaris, i un cop finalitzat l’entrenament es retornarà per
la zona de la graderia i així sortint del camp per la part dreta de les
balles.

•

Control de temperatura: abans de cada entrenament o partit l’entrenador/a
prendrà la temperatura als esportistes, i si hi hagués algú amb més de 37,3º
no podrà realitzar l’esdeveniment.

•

En cas que un esportista presentés símptomes compatibles amb la COVID19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea,...) o qualsevol altre
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quadre infecciós no pot venir a l’entrenament o partit, i ha d’informar-ho
obligatòriament a la coordinació del club per procedir al protocol
d’actuació.
•

Si apareix un jugador/a amb simptomatologia compatible a la COVID-19 haurà
de seguir el següent procés:
ü Informar al club del possible cas de COVID-19.
ü Dirigir-se al CAP per tal que li puguin realitzar la prova PCR.
ü Aïllar-se a casa fins resultat de la prova, 2-3 dies.
ü Recollir la prova PCR:
§

Si surt negatiu, podrà realitzar vida amb normalitat.

§

Si surt positiu, tots els jugadors/es que hagin estat en contacte
amb el jugador/a afectat/da en les últimes 48 hores, hauran
d’aïllar-se 14 dies a casa, i fer les proves PCR pertinents.

•

Ús obligatori de la mascareta: cada esportista ha de portar la mascareta fins
al moment d’iniciar l’activitat i un cop finalitzada. Si un esportista no porta la
mascareta no podrà entrenar o fer el partit.

•

A l’entrada tots els usuaris han de netejar-se les mans amb hidrogel.

•

Podran entrenar un màxim de 4 equips de futbol-7 a la vegada.

•

Podran entrenar un màxim de 2 equips de futbol-11 a la vegada.

La normativa pot alterar-se i modificar-se en funció de la
progressió de la pandèmia del COVID-19

