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Des del Club Handbol Sant Llorenç comuniquem les mesures i actuacions generals per a poder
garantir la pràctica de l’esport tot evitant qualsevol risc de contagi per Covid-19.
Per aquest motiu hem creat aquest únic document per a jugadors/res, entrenadors/res,
delegats/des, Junta i qualsevol persona vinculada al Club i cal que tothom el conegui.
Aquest document s’anirà actualitzant i/o modificant segons les instruccions i recomanacions que
emetin les autoritats en qualsevol moment i que us tornarem a enviar sempre que hi hagi
qualsevol canvi, destacant aquests canvis amb fons de color groc.
Per a qualsevol comunicació relacionada amb el tema del covid podeu dirigir-vos a:
● covid.chsl@gmail.com
● 690115350 - Manel Carrion Martí
MESURES GENERALS:
● Es mantindrà una distància interpersonal d’1,5m, per aquelles persones no integrades
dins d’un grup estable.
● És obligatori l’ús de la mascareta per a persones majors de 6 anys, tot i que no serà
exigible en el cas de la pràctica esportiva.
● Cal fer un rentat freqüent de mans, mitjançant solucions hidroalcohòliques o amb aigua i
sabó.
● L’entrada al pavelló es farà per la porta dreta i la sortida per l’altre (segons les indicacions),
sempre mantenint la distància de seguretat.
● Cal tenir grups estables per garantir la traçabilitat (cadena de contactes) i cada persona
vinculada amb el Club haurà d’acceptar el full de responsabilitat conforme no presenta
cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 i es compromet a comunicar al Club
qualsevol canvi relacionada amb el virus.

ENTRENAMENTS:
● Els entrenaments seran a porta tancada per garantir una major seguretat per a tothom.
● Es tindrà un registre de control d’assistència als entrenaments, per tenir una correcta
traçabilitat.
● A l’entrada del pavelló es verificarà la temperatura de l’esportista. Si fos superior a 37,3º
no se li permetrà l’accés.
● Totes les persones que participin als entrenaments, excepte els esportistes, han d’anar
sempre amb mascareta col·locada de manera correcta. Els esportistes han d’arribar a les
instal·lacions amb la mascareta.
● Sempre que sigui possible, s’arribarà amb la roba esportiva ja posada excepte el calçat,
que es canviarà als vestidors i on es deixarà una bossa personal amb la mascareta i el
calçat de carrer.
● En principi no es poden utilitzar les dutxes, fins que no en tinguem autorització per part
de la propietat del pavelló.
● S’accedirà al vestidor per la porta exterior (passadís a continuació de l’escala, no es
passarà pel túnel dels vestidors dels àrbitres) i es sortirà del vestidor per la porta del
passadís que dona accés a la pista, en direcció a la dreta (on hi ha la farmaciola). Per
tornar al vestuari, s’accedirà al passadís per l’altre porta (mirant a la grada, a la dreta).
D’aquesta manera no s’ha de creuar cap persona en aquest trajecte.
● El material esportiu general de la instal·lació haurà de desinfectar-se abans de cada ús.
● No es poden compartir aigües.
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●
●
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No hi poden participar jugadors/es que no hagin entrenat anteriorment amb el grup estable.
El públic haurà de fer ús de la mascareta en tot moment.
L’aforament del pavelló estarà limitat segons les indicacions que determinin les autoritats.
Per a poder garantir la traçabilitat del públic assistent, cal un registre previ de qualsevol
persona que vulgui accedir al pavelló), podran venir 2 acompanyants per a cada jugador
fins a un màxim de 30 assistents per l’equip local, sense contar els jugadors i l’Staff. A
l’entrada del pavelló el delegat verificarà que cada persona s’hagi registrat amb les seves
dades. Aquestes dades es guardaran un termini de 30 dies naturals exclusivament per a
tenir-les a disposició de les autoritats sanitàries si aquestes ho requerissin.

●

L’entrada del públic serà 15 min abans del partit fins l’hora del partit, un cop passat aquest
temps es tancarà la porta i no podrà entrar ningú més al pavelló.

●

El primer bloc de seients de la grada serà pels aficionats visitants i el bloc del mig i del
fons per al seguidors locals. La primera fila del primer bloc serà reservada pel equip que
visitant que juga a continuació i el mateix per la primera fila de seients del últim bloc de
seients que serà per l’equip local.

●

L’accés a la pista serà o ve pel passadís de l’esquerra mirant la grada des de la pista, o
ve per l’escala de la grada de l’esquerra, i la sortida pel passadís o escala de la dreta.

●

A l’entrada del pavelló es verificarà la temperatura de cada persona. Si fos superior a
37,3º no se li permetrà l’accés.
Aquesta normativa es comunicarà a l’equip visitant per facilitar el registre del públic
assistent, conèixer amb anel·lació si hi ha opcions d’accessibilitat i garantir la traçabilitat.
Només els equips sèniors podran fer ús del vestuari, s’accedirà al vestidor per la porta
exterior (passadís a continuació de l’escala, no es passarà pel túnel dels vestidors dels
àrbitres) i es sortirà del vestidor per la porta del passadís que dona accés a la pista, en
direcció a la dreta (sempre seguint les indicacions). Per tornar al vestuari, s’accedirà al
passadís per l’altre porta (mirant a la grada, a la dreta). D’aquesta manera no s’ha de
creuar cap persona en aquest trajecte.
Cada cop que s’accedeixi a la pista s’haurà de rentar les mans amb el gel hidroalcohòlic
(situat just davant dels lavabos de pista).
A la mitja part s’obriran les portes d’emergència per ventilar la instal·lació i el públic podrà
sortir a l’esplanada.
Es netejaran les banquetes a la mitja part per tal de poder fer el canvi de camp.

●
●

●
●
●
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A l’acabar el partit, els dos equips hauran d’abandonar la pista per poder donar pas al
següent partit. No es podran fer els estiraments a la pista.
Fins que no s’hagi ventilat la pista i desinfectat la zona de les banquetes i taula
d’anotació, no podran accedir els equips a la pista ni per a fer-hi l’escalfament.
Després de cada partit el públic haurà de sortir del pavelló per a poder realitzar la
ventilació i desinfecció pertinents.
Es recomana que els desplaçaments dels esportistes es facin de forma individual o
exclusivament amb familiars convivents.
PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT DE QUALSEVOL SOSPITA DE POSITIU
TRUCAR AL 061 O AL CAP DE REFERÈNCIA
DONAR AVIS AL RESPONSABLE DEL TEMA COVID DEL CHSL
EL RESPONSABLE COVID DEL CHSL AVISARÀ A
LES FAMÍLIES, EQUIPS I/O CLUBS IMPLICATS EN CADA CAS
ELS EQUIPS IMPLICATS NO ANIRAN ALS ENTRENAMENTS
FINS A CONÈIXER EL RESULTAT DE LES PROVES MÈDIQUES:
SI ÉS NEGATIU, ES REPRÈN
L’ACTIVITAT AMB NORMALITAT

SI ÉS POSITIU, ES SEGUIRAN LES
RECOMANACIONS DE LES AUTORITATS
SANITÀRIES

Sempre actuarem amb el màxim sentit de prudència i respecte amb tothom, per garantir que
puguem gaudir de l’handbol amb total seguretat i tranquil·litat.
Gràcies per la vostra comprensió i col·laboració. 1,2,3 Sant Llorenç!!!

www.chsantllorenc.cat.
info.chsantllorenc@gmail.com

Pavelló Municipal d’Esports Andrey Xepkin
c/ Mataró s/n 08980-Sant Feliu de Llobregat

CHSL
Club Handbol Sant Llorenç
Sant Feliu de Llobregat

PROTOCOL
PARTITS
COVID-19
CHSL
V 2.2
Vigent a partir del 29-09-2020

www.chsantllorenc.cat

PROTOCOL COVID-19 CHSL v 2.2 29-09-2020

Des del Club Handbol Sant Llorenç comuniquem les mesures i actuacions generals per a poder
garantir la pràctica de l’esport tot evitant qualsevol risc de contagi per Covid-19.
Per aquest motiu hem creat aquest únic document per a jugadors/res, entrenadors/res,
delegats/des, Junta i qualsevol persona vinculada al Club i cal que tothom el conegui.
Aquest document s’anirà actualitzant i/o modificant segons les instruccions i recomanacions que
emetin les autoritats en qualsevol moment i que us tornarem a enviar sempre que hi hagi
qualsevol canvi, destacant aquests canvis amb fons de color groc.
Per a qualsevol comunicació relacionada amb el tema del covid podeu dirigir-vos a:
● covid.chsl@gmail.com
● 690115350 - Manel Carrion Martí

MESURES GENERALS:
● Es mantindrà una distància interpersonal d’1,5m, per aquelles persones no integrades
dins d’un grup estable.
● És obligatori l’ús de la mascareta per a persones majors de 6 anys, tot i que no serà
exigible en el cas de la pràctica esportiva.
● Cal fer un rentat freqüent de mans, mitjançant solucions hidroalcohòliques o amb aigua i
sabó.
● L’entrada al pavelló es farà per la porta principal i la sortida per les portes d’emergència
(segons les indicacions), sempre mantenint la distància de seguretat.
● Cal tenir grups estables per garantir la traçabilitat (cadena de contactes) i cada persona
vinculada amb el Club haurà d’acceptar el full de responsabilitat conforme no presenta
cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 i es compromet a comunicar al Club
qualsevol canvi relacionada amb el virus.

PARTITS
● No hi poden participar jugadors/es que no hagin entrenat anteriorment amb el grup estable.
● El públic haurà de fer ús de la mascareta en tot moment.
● L’aforament del pavelló estarà limitat segons les indicacions que determinin les autoritats.
Per a poder garantir la traçabilitat del públic assistent, cal un registre previ de qualsevol
persona que vulgui accedir al pavelló (Omplir les dades a l’enllaç adjuntat), podran venir
2 acompanyants per a cada jugador fins a un màxim de 30 assistents per l’equip visitant,
sense contar els jugadors i l’Staff.. A l’entrada del pavelló es verificarà que cada persona
s’hagi registrat amb les seves dades. Aquestes dades es guardaran un termini de 30 dies
naturals exclusivament per a tenir-les a disposició de les autoritats sanitàries si aquestes
ho requerissin.
●

L’entrada del públic serà 15 min abans del partit fins l’hora del partit, un cop passat aquest
temps es tancarà la porta i no podrà entrar ningú més al pavelló.

●

El primer bloc de seients de la grada serà pels aficionats visitants i el bloc del mig i del
fons per al seguidors locals. La primera fila del primer bloc serà reservada pel equip que
visitant que juga a continuació i el mateix per la primera fila de seients del últim bloc de
seients que serà per l’equip local.

●

L’accés a la pista serà o ve pel passadís de l’esquerra mirant la grada des de la pista, o
ve per l’escala de la grada de l’esquerra, i la sortida pel passadís o escala de la dreta.
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A l’entrada del pavelló es verificarà la temperatura de cada persona. Si fos superior a
37,3º no se li permetrà l’accés.
Aquesta normativa es comunicarà a l’equip visitant per facilitar el registre del públic
assistent, conèixer amb antelació si hi ha opcions d’accessibilitat i garantir la traçabilitat.
Només els equips sèniors podran fer ús del vestuari, s’accedirà al vestidor per la porta
exterior (passadís a continuació de l’escala, no es passarà pel túnel dels vestidors dels
àrbitres) i es sortirà del vestidor per la porta del passadís que dona accés a la pista, en
direcció a la dreta (sempre seguint les indicacions). Per tornar al vestuari, s’accedirà al
passadís per l’altre porta (mirant a la grada, a la dreta). D’aquesta manera no s’ha de
creuar cap persona en aquest trajecte.
Cada cop que s’accedeixi a la pista s’haurà de rentar les mans amb el gel hidroalcohòlic
(situat just davant dels lavabos de pista).
A l’acabar el partit, els dos equips hauran d’abandonar la pista per poder donar pas al
següent partit. No es podran fer els estiraments a la pista.
Fins que no s’hagi ventilat la pista i desinfectat la zona de les banquetes i taula
d’anotació, no podran accedir els equips a la pista ni per a fer-hi l’escalfament.
Després de cada partit el públic haurà de sortir del pavelló per a poder realitzar la
ventilació i desinfecció pertinents.
Es recomana que els desplaçaments dels esportistes es facin de forma individual o
exclusivament amb familiars convivents.
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT DE QUALSEVOL SOSPITA DE POSITIU
TRUCAR AL 061 O AL CAP DE REFERÈNCIA
DONAR AVIS AL RESPONSABLE DEL TEMA COVID DEL CHSL
EL RESPONSABLE COVID DEL CHSL AVISARÀ A
LES FAMÍLIES, EQUIPS I/O CLUBS IMPLICATS EN CADA CAS
ELS EQUIPS IMPLICATS NO ANIRAN ALS ENTRENAMENTS
FINS A CONÈIXER EL RESULTAT DE LES PROVES MÈDIQUES:
SI ÉS NEGATIU, ES REPRÈN
L’ACTIVITAT AMB NORMALITAT

SI ÉS POSITIU, ES SEGUIRAN LES
RECOMANACIONS DE LES AUTORITATS
SANITÀRIES

Sempre actuarem amb el màxim sentit de prudència i respecte amb tothom, per garantir que
puguem gaudir de l’handbol amb total seguretat i tranquil·litat.
Gràcies per la vostra comprensió i col·laboració. 1,2,3 Sant Llorenç!
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