PROTOCOL COVID 19
Compliment específic durant els entrenaments i/o partits duts a terme a les
instal·lacions municipals de Molins de Rei

√ Abans del primer accés a les instal·lacions, els/les esportistes, entrenadors, delegats,
acompanyats..., hauran d’entregar signada la declaració d’autoresponsabilitat partit
(adjunt al present) i el propi de la instal·lació, el qual es podrà trobar a l’entrada.
En el cas dels clubs visitants, han de lliurar a l’entrada un llistat amb els noms i cognoms
de tot el personal (jugadors/es, entrenadors/res i delegats/des que assistiran el dia del
partit, per tal de tenir un millor control d’assistència i traçabilitat en cas necessari.
Es recomanable que els desplaçaments es facin de forma individual, en el cas que sigui
possible o amb un membre convivent. En cas de ser desplaçaments col·lectius s’haurà
de fer ús de mascaretes.

√

Abans d’entrar a la instal·lació es farà la presa de la temperatura, així com la
desinfecció de mans

√ En el cas de utilitzar la pista 1, situada a la banda esquerra paral·lela a les vies del
tren
Els jugadors s’esperaran a la zona del passadís de la via del tren per grups
d’entrenament/partit. Entraran a la instal·lació per la primera porta, al costat de la
passarel·la, recorrent tot el passadís paral·lel a la pista fins arribar a la zona de l’antic
rocòdrom on s’acabaran d’equipar per poder fer l’entrenament, entrant a la pista per
un lateral.
Al finalitzar l’entrenament i/o partit, aniran a la zona de banquetes (passadís rocòdrom)
per canviar-se el calçat i recollir els seus objectes personals, en grup per el passadís de
la zona de grades aniran fins a la porta que dona al passadís de la via, la mateixa per on
han entrat.

√ En el cas de utilitzar la pista 2, situada a la banda dreta
Els jugadors s’esperaran davant de la porta principal, per grups d’entrenament/partit.
Entraran primer els usuaris de la Pista 2-C, seguits dels de la pista 2-B i finalment els de
la pista 2-A.
Al finalitzar l’entrenament i/o partit, aniran a la zona de banquetes per canviar-se el
calçat i recollir els seus objectes personals, abandonaran la pista en el mateix odre
d’entrada, primer la pista 2-C, en direcció a la sortida que hi ha al costat del bar per sortir
per el pàrquing de la instal·lació, seguidament els usuaris de la pista 2-B i després els de
la pista 2-A.
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√ S’haurà de dur mascareta fins a l’inici de l’activitat i una vegada finalitzada aquesta.
Entrenadors, auxiliars i resta de personal tant del Club Esportiu Molins de Rei c om dels
clubs visitants, l’hauran de portar en tot moment i caldrà que es mantingui sempre la
distància de seguretat de 2 metres.

√

No es podran compartir aigües. Cada esportista haurà de portar la seva i és molt
recomanable que estigui marcada amb el nom.

√ L’ús dels vestuaris està permès sempre i quan els jugadors no puguin venir canviats
de casa. En cas que no calgui la utilització dels vestuaris s’habilitarà un espai a cada pista
on el jugadors podran acabar d’equipar-se per a la pràctica esportiva, concretament
canviar-se el calçat. L’ús de les dutxes no està permès.

√ Per a la seguretat de tothom només tindran accés al pavelló els jugadors/res i
entrenadors/res i delegats/auxiliars, seguint les indicacions del personal de la
instal·lació. Les famílies hauran de deixar els/les esportistes a l’entrada de les
instal·lacions i els hauran de recollir a la sortida indicada. Aquests han de quedar-se
fora de les instal·lacions evitant les permanències innecessàries i respectant les
distàncies de seguretat i evitant aglomeracions.

√ Cada entitat disposar de productes de neteja i desinfecció per tal que els 10’ últims
d’entrenament de cada grup o final del partit cal procedeixi a netejar i desinfectar tot el
material utilitzat per la seva sessió, pilotes, cons, etc. per tal que el grup següent s’ho
trobi en perfectes condicions. Pel que fa a les porteries ho farà el personal de la
instal·lació

√

Pel que fa a entrenadors, delegats i directius caldrà que mantinguin sempre la
distància de seguretat de 2 metres.
Totes aquestes indicacions estan sota la recomanació específiques de l’Ajuntament de
Molins de Rei i la Federació Catalana d’Handbol.
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PROTOCOL COVID EN CAS POSITIU O DE SOSPITA
Per simptomatologia:
Aquells esportistes o integrants del cos tècnic que presenten simptomatologia (febre
de 37,5 , tos, dificultat per respirar, etc.) que pogués estar associada amb el COVID·19
no han d’anar a l’entrenament fins que se’ls confirmi que no hi ha risc per a ells ni per a
la resta.
Han de contactar amb el 061 o anar al seu Centre d’Atenció Primària (CAP) i seguir las
indicacions que proporcionin.
En cas de resultar positiu, la resta dels components del seu grup, hauran de contactar
amb el 061 o anar al seu Centre d’Atenció Primària (CAP) i seguir las indicacions que
proporcionin.
En aquest cas, i fins que no es confirmi que és negatiu, no podrà entrenar per prevenció.
Per contacte:
Aquelles esportistes o integrants del cos tècnic que han estat en contacte estret amb un
positiu COVID-19 confirmat, no hauran d’anar a entrenar, fins i tot en absència de
símptomes.
Han de contactar amb el 061 o anar al seu Centre d’Atenció Primària (CAP) i seguir las
indicacions que proporcionin.
La persona en concret haurà de realitzar un aïllament preventiu de 10 dies. La resta de
l’equip no podrà seguir entrenant fins que no conegui el resultat de les proves, i en cas
de tenir un resultat negatiu podran tornar a la dinàmica normal d’entrenaments.
Aquelles esportistes o integrants del cos tècnic que han estat en contacte estret amb un
possible COVID-19 tampoc han d’anar a entrenar, fins i tot en absència de símptomes,
fins que no es conegui el resultat de la prova realitzada al contacte estret.
Si el resultat és positiu cal seguir el procediment detallat en cas de contacte amb positiu
confirmat de COVID-19.
En tots els casos i el mes ràpid possible, s’ha d’avisar al responsable de prevenció i
higiene de club: en primer lloc trucar a Laura Aranda 664 20 70 32, i en cas de no
localitzar-la, en Pol Ibañez 671 00 89 70 o Arnau Casas 717 14 03 92
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Declaració responsable per a majors d’edat (entrenadors/es, personal
club, jugadors/es locals, jugadors/res clubs visitants)
En/na________________________________________ amb DNI/NIE ____________
Declaro responsablement:
1.

Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
a)

No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

b)

No he estat positiu/iva de Covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat
positives.

c)

No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-19 ni que
hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.

2.

Que procuraré tenir el calendari vacunal actualitzat.

3.

Que, en el cas de tenir febre o presentar algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19,
m’abstindré d’accedir a la instal·lació esportiva i no participaré en cap activitat esportiva que s’hi pugui
desenvolupar. Així mateix, informaré del meu estat als responsables de la mateixa instal·lació.

4.

Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat esportiva, i accepto
complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi figuren. Accepto, igualment, que en cas
d’incompliment d’alguna d’elles pugui ser exclòs/sa de l’activitat i/o de la instal·lació esportiva.

5.

Que conec l’obligació d’informar als responsables de l’activitat esportiva de l'aparició de qualsevol cas
de Covid-19 en el meu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb els mateixos responsables
davant de qualsevol incidència.

6.

Que soc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les
circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l'activitat
esportiva en la que participa. Així mateix, entenc que l'equip de dirigents i l'entitat organitzadora de
l'activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia
durant l'activitat.

I, perquè així consti, als efectes de poder accedir a la instal·lació i participar de les activitats esportives
organitzades per l’entitat esportiva Club Esportiu Molins de Rei 2015, signo la present declaració de
responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades, des del punt de vista mèdic i preventiu,
que hi ha en aquesta declaració.
En cas de resultar contagiat/da per la COVID-19, s’exonera expressament a l’entitat esportiva Club Esportiu
Molins de Rei 2015, de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’aparició de possibles danys o
perjudicis de la seva persona.
Signatura

___________________________, ____ de _________________ de 202_
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Declaració responsable per a menors d’edat (jugadors/es locals,
jugadors/res clubs visitants)
En/na________________________________________ amb DNI/NIE ____________
en
qualitat
de
pare,
mare
o
tutor/a
de
l’esportista
_____________________________________________________;

menor

d’edat

Declaro responsablement:
1.

Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
a)

No presenta cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

b)

No ha estat positiu/iva de Covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat
positives.

c)

No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-19 ni que
hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.

2.

Que procuraré tenir el calendari vacunal del meu fill/a actualitzat.

3.

Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar a l’activitat esportiva
organitzada per l’entitat i accedir a la instal·lació on aquesta s’hi desenvolupa i que, en el cas que tingui
febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19, romandrà a casa i no participarà
a l’activitat esportiva. Així mateix, informaré del seu estat als responsables de la mateixa activitat.

4.

Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat esportiva, i accepto
complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi figuren. Accepto, igualment, que en cas
d’incompliment d’alguna d’elles pugui ser exclòs/osa de l’activitat i/o de la instal·lació esportiva.

5.

Que conec l’obligació d’informar als responsables de l’activitat esportiva de l'aparició de qualsevol cas
de Covid-19 en el nostre entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb els mateixos responsables
davant de qualsevol incidència.

6.

Que m’encarrego d’aportar la quantitat de mascaretes per al meu fill/a per als dies que duri l’activitat
en cas que així ho requereixi l’equip de dirigents.

7.

Que soc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les
circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l'activitat
esportiva en la que participa. Així mateix, entenc que l'equip de dirigents i l'entitat organitzadora de
l'activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia
durant l'activitat.

I, perquè així consti, als efectes de poder accedir a la instal·lació i participar de les activitats esportives
organitzades per l’entitat esportiva Club Esportiu Molins de Rei 2015, signo la present declaració de
responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades, des del punt de vista mèdic i preventiu,
que hi ha en aquesta declaració.
En cas de resultar contagiat/da per la COVID-19, s’exonera expressament a l’entitat esportiva Club Esportiu
Molins de Rei 2015, de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’aparició de possibles danys o
perjudicis de la seva persona.
Signatura
____________________________, ____ de _________________ de 202_
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