
PROTOCOL D’ACTUACIÓ COVID-19
REPRESA DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA - COMPETICIÓ

1. INTRODUCCIÓ

Tenint en compte la present situació producte de la situació generada pel Covid-19 i per tal
de desenvolupar-la vetllant pel benestar i la salut de tots, el club va determinar una sèrie de
normes d’actuació i d’indicacions obligatòries.

Les normes i indicacions van dirigides als esportistes i membres d’altres entitats per tal de
garantir el benestar de tot el col·lectiu.

2. MESURES I ACTUACIONS GENERALS

a) REQUISITS GENERALS SOBRE LA PREVENCIÓ

- Entrades i sortides
A l'entrada a la instal·lació, un delegat o membre del staff de l’equip local, prendrà la
temperatura a tots els membres de l’equip visitant.

Caldrà desinfectar mans i calçat abans d’accedir a les instal·lacions .

Tots els membres de l’equip han d'entrar i sortir de manera conjunta (esportistes,
entrenadors/es i staff) un cop hagin acabat la pràctica. No es permet entrar abans de l'hora
assignada ni romandre a la pista un cop exhaurida ni l'accés/sortida sense el responsable
de grup.

A pista només poden estar les persones imprescindibles per realitzar la competició:
jugadors, delegat d'equip i cos tècnic. La resta de membres de l'entitat no poden accedir.
L’accés a la instal·lació serà controlat pel membre encarregat del staff de l’equip local.

- Mascareta:
Les persones de més de 6 anys estan obligades a fer ús de la mascareta pels espais
comuns i la zona de vestidors. No serà exigible en el cas de la pràctica de l’activitat
esportiva. Els membres del staff l’han de portar en tot moment.

- Grups estables
S’entén com a grup estable aquell que els membres que el constitueixen hagin tingut
contacte estret en la pràctica esportiva de forma continuada.Tindran consideració de grups
estables als efectes descrits, els equips, els grups i les parelles d’entrenament que per raó
d’edat, categoria o criteris tècnics desenvolupin les activitats de forma conjunta i continuada
en el temps. En tot moment s’han d’evitar aglomeracions, contacte entre grups i afavorir
l’accés esglaonat.

Caldrà evitar les aglomeracions en tot moment i preservar la distància física interpersonal de
seguretat de 2 metres per aquelles persones no integrades dins d’un grup estable.



- Aigua
Està prohibit beure de l’aixeta de les instal·lacions.

- Vestidors i vestimenta
El calçat esportiu es posarà dintre de la instal·lació. No es permet accedir a les zones
esportives amb el mateix calçat que s’hagi utilitzat pel carrer. Aquesta pràctica és
extensible als membres del staff. En cas de que no sigui possible es procedirà a la
desinfecció del mateix.

L’ús dels vestidors està subjecte a la normativa de cada instal·lació. Tot i així, des del Club
Esportiu d’Handbol BCN Sants, es recomana venir vestit de casa (a excepció del calçat).

b) PAVELLÓ

Degut a que les instal·lacions que el Club Esportiu d’Handbol BCN Sants utilitza són
instal·lacions públiques i per tant no pròpies, es seguirà la normativa individual establerta
per a cada instal·lació esportiva.

ATLES (CEM Espanya Industrial i CEM la Bordeta):

- El full de declaració responsable és obligatori per TOTES LES ENTITATS
VISITANTS. Caldrà entregar 1 sol full per tota l'entitat i per jornada de competició.
Cal deixar en blanc l’apartat “Persona física”, i només omplir el document a partir
d'on posa “Entitat que desenvolupa l'activitat”. El concepte és que l'entitat que visita
declara que tots els seus jugadors/es compleixen amb la normativa.



- El termòmetre serà facilitat per la instal·lació. Únicament aquelles persones amb
temperatures inferiors 37,5ºC podràn accedir a la instal·lació. Caldrà registrar la
temperatura de manera nominal (dades personals) al full corresponent facilitat per la
instal·lació.

- L'única zona de pràctica esportiva pels clubs i entitats és la pista poliesportiva. Els
passadissos adjacents i d'altres espais no són practicables.

- En cas que els horaris no permetin l'escalfament per a la competició a pista, aquest
s’haurà de realitzar fora de les instal·lacions (com a mínim la part més física) per
evitar els solapaments entre els diferents equips i clubs. Cal intentar reduir al màxim
el temps d'estada a les instal·lacions.

- L’ús dels vestidors serà només a mode consigna (guardar els efectes personals) ja
que l’aforament marcat pel departament de Salut/PROCICAT és de 8 persones. A
cada vestidor hi ha el rètol que indica aquesta reducció. La instal·lació recomana
venir canviat de casa i no fer ús de les dutxes. En el cas del Poliesportiu municipal
de la Bordeta, les dutxes estan fora de servei fins a nou avís per motius tècnics.

POLIESPORTIU MUNICIPAL LA MARINA:

- El termòmetre serà facilitat per l’equip local. Únicament aquelles persones amb
temperatures inferiors a 37,5ºC podràn accedir a la instal·lació.

- S’estableix un ordre de circulació a seguir. El personal de la instal·lació i els
membres del staff de l’equip us guiaran:

- L’escala A (convencional) és de sentit únic per a accedir a la pista.
- L’escala B (sortida d’emergència) és de sentit únic i per abandonar la pista i

sortir de la instal·lació.
- L’usuari no pot accedir a pista fins que no ho autoritzi el responsable de la

instal·lació (conserge). Caldrà respectar-ne les consignes en tot moment.
- Els equips podran escalfar als passadissos de la instal·lació, essent el passadís de

darrere els vestidors d’ús exclusiu per l’equip visitant i el passadís de davant les
pistes, d’ús exclusiu per als equips locals si és necessari.

- La instal·lació recomana venir canviat de casa i no fer ús de les dutxes.
- En cas de partit, els jugadors podran accedir a la instal·lació 45 minuts abans de

l’inici del mateix.
- Els lavabos comuns tenen aforament d’1 persona, s’ha d’esperar fora d’aquest a que

surti la persona que estigui fent-ne ús.
- La desinfecció de material i banqueta i l’assignació de seients es farà a càrrec del

club (delegat de camp).

CEM LA BÀSCULA:

- El termòmetre serà facilitat per l’equip local. Únicament aquelles persones amb
temperatures inferiors a 37,5ºC podràn accedir a la instal·lació.

- Els vestuaris així com les dutxes estaran a disposició d’aquells clubs que en vulguin
fer-ne ús, sempre complint el 30% de l’aforament màxim dels mateixos (7 persones)
i generant els torns necessaris per al correcte funcionament d’aquests.



CEM TURÓ DE LA PEIRA
- L’entitat es farà responsable del control de símptomes dels participants. L’entitat

usuària haurà de recollir aquestes dades per a qualsevol acció de traçabilitat que
calgui davant d’un possible positiu. Les entitats hauran de signar la declaració
lliurada pel Centre en referència al compliment d’aquest requisit.

- El termòmetre serà facilitat per l’equip local. Únicament aquelles persones amb
temperatures inferiors a 37,5ºC podràn accedir a la instal·lació.

- Durant la utilització dels vestidors, serà necessari l’ús de mascareta.
- L’entitat usuària haurà d'accedir a la instal·lació sempre en presència del

responsable.
- Es podrà entrar 45 minuts abans de l’hora d’inici en cas de competició esportiva.
- La recollida de claus en cas que procedeixi es realitzarà a l’entrada.
- Als vestidos hi haurà paper líquid desinfectant per tal que les entitat susuàries

puguin netejar els banc abans i després del seu ús.
- S’estableix un ordre d’entrada, sortida i circulació per evitar el contacte entre els

diferents grups:
- Entrada al CEM: porta A Sant Iscle (esquerra segons s’entra).
- Accés a pista: escales túnel d’accés per a jugadors.
- Sortida de pista: escales interiors públic (esquerra segons es surt).
- Sortida del CEM: porta B Sant Iscle.

c) PÚBLIC I ACCÉS GRADERIA

L’aforament i l’accés als partits depèn de les capacitats i de la normativa de cada
instal·lació.

En tots els casos caldrà que:
- Tant els membres de l’equip visitant com de l’equip Local hauran d’haver omplert el

formulari corresponent per tal de poder accedir a veure el partit. Per tal de mantenir
la traçabilitat, sense haver omplert el formulari o haver-se apuntat a la llista
corresponent no es podrà accedir al recinte.

PAVELLÓ LINK FORMULARI*

La Bordeta https://forms.gle/oNXwmejEVpBmgxdA9

L’Espanya Industrial https://forms.gle/tFbjzqaQUeEU1ifS8

La Marina https://forms.gle/iWgxMBawrMfEed1LA

La Bàscula https://forms.gle/xeyREuZ2Ff96fUfY7

Turó de la Peira https://forms.gle/mDny7nwrsYM9B4kY7
*tots els formularis es tancaran a les 12h del divendres anterior a la jornada esportiva.

https://forms.gle/oNXwmejEVpBmgxdA9
https://forms.gle/tFbjzqaQUeEU1ifS8
https://forms.gle/iWgxMBawrMfEed1LA
https://forms.gle/xeyREuZ2Ff96fUfY7
https://forms.gle/mDny7nwrsYM9B4kY7


- L’equip local ha de disposar d’un responsable encarregat de verificar la identitat i
gestionar l’entrada del públic a cada partit. Aquesta persona haurà de comprovar
que el públic està inscrit al llistat d'accés (si hi ha plaça ho pot fer in situ).

- El públic accedirà a les instal·lacions 10 minuts abans de l’inici del partit.
- Tot el públic ha d’abandonar les graderies un cop finalitzat el partit. Si hi ha persones

que venen a veure diversos partits, hauran de sortir i entrar quan el següent estigui a
punt de començar.

- Cal dur la mascareta en tot moment.Sense excepcions.

ATLES (CEM Espanya Industrial):

- Grada Sud amb accés des de la passarel·la del parc. L’accés a la graderia no es
realitza per recepció.

- Els seients disponibles estan marcats (cada 2 seients). També hi ha zones sense
seient on s’hi pot estar dempeus mantenint la distància de seguretat.

- Aforament màxim de 80 persones.

ATLES (CEM la Bordeta):

- Aforament màxim de 19 persones.

POLIESPORTIU MUNICIPAL LA MARINA:

- Serà necessari presentar el DNI a l’entrada.
- Aforament màxim de 95 persones.
- Assignació de seient: el responsable assignat per part de l’equip local repartirà els

assistents amb la distribució que consideri més adient. Els familiars poden estar
asseguts sense separació i la resta d’espectadors han de mantenir 2 seients de
separació (30% aforament).

- Obligatorietat de permanència: l’aficionat no podrà abandonar la instal·lació durant el
transcurs del partit, en cas de fer-ho no podrà tornar a accedir (mitja part el
poliesportiu es mantindrà tancat).

CEM LA BÀSCULA:

- Aforament màxim de 20 persones.
- Es permet l'accés de públic al lateral del pavelló, s'han pintat punts verds per tal de

mantenir la distància de seguretat. No es podrà veure cap entrenament ni partit des
dels gols, només des del lateral marcat amb punts verds.

- L'aforament queda limitat per tant, a aquests punts verds i l'agrupació de persones
als grups bombolla.

- Les persones que vulguin accedir com a públic hauran de dirigir-se per darrere de
l'espai musical de la Bàscula, seguir avançant fins a sobrepassar el camp de F7 i
instal·lar-se al lateral del pavelló. Per sortir hauran de seguir el mateix camí.

- En cap cas es podrà utilitzar un altre camí que no sigui aquest.



CEM TURÓ DE LA PEIRA

- Aforament màxim 47 persones. L’accés i la sortida estarà degudament assenyalat.
- Es podrà accedir 20 minuts abans de l’inici del partit.
- Respectar en tot moment les consignes donades pels responsables de la instal·lació.
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Les modificacions i la vigència d’aquest document estan subjectes a les normatives de les institucions que ens apliquen i a
les recomanacions sanitàries de cada moment.


