PROTOCOL/PROCEDIMENT ACTUACIÓ ENTRENAMENTS 2021/22.
El present document es d’obligat compliment per tots els jugadors, entrenadors, direcció
tècnica i consergeria.
La seva vigència es des de l’inici dels entrenaments, previstos pel 1 de setembre del 2021, i
fins que les autoritats competents decretin modificacions, afegint o suprimint a les ja
existents.
Per a la seva confecció s’ha tingut en compte:
 RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, del Departament de Salut, per la qual
s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de
transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.
 RESOLUCIÓ SLT/1746/2020, de 17 de juliol, del Departament de Salut, per la qual
s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de
transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.
 FAQ’S FASE DE REPRESA ACTIVITATS ESPORTIVES.
 AUTO Tribunal Suprem Justícia de Catalunya, de 28 de juliol del 2020, deixant
sense efecte la RESOLUCIÓ SLT/1746/2020, de 17 de juliol pel que fa al
tancament de Gimnasos i Equipaments Esportius.
Quines mesures generals cal tenir presents en totes les activitats i instal·lacions esportives
durant aquesta fase ?
Ús de la mascareta, a excepció del moment de fer activitat física i esportiva.
Higiene i rentat freqüent de mans (aigua i sabó; solució hidroalcohòlica).
Protocol d’actuació per reduir el risc de contagi amb la identificació de zones de risc
Establiment de grups estables tenint cura del contacte durant l’estabilització del grup.
Garantir traçabilitat, identificant i tenint control d’esportistes, organitzadors i públic.
Declaració de responsabilitat.
Identificació de la persona responsable del compliment del protocol i interlocutora
amb l’administració (autoritats sanitàries, esportives i agents de seguretat).
Desinfecció del material utilitzat, segons la normativa
Tal i com indica el Departament de Salut, és essencial un comportament social compromès
en la lluita contra la pandèmia, fonamentat en les premisses anteriors.
Així mateix, és determinant adoptar mesures d'aïllament i contactar amb els serveis de
salut tan aviat com es tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, com són un
quadre clínic d'infecció respiratòria aguda de qualsevol gravetat, que cursa, entre d'altres
símptomes, amb febre, tos o sensació de manca d'aire, o altres que també s'han associat a
la COVID-19 com l'anòsmia o l'agèusia.

CONDICIONS PER PODER ORGANITZAR ELS ENTRENAMENTS
Atès això, les recomanacions rebudes per minimitzar el risc:
Utilitzarem les pistes INTERIORS I EXTERIOR.
Els entrenaments es fan per equips (grups estables), coincidint un màxim de quatre
equips a les instal·lacions (3 pista interior + 1 pista exterior).
Tots els jugadors i tècnics han de portar la mascareta obligatòriament en tot moment,
excepte els jugadors quan estiguin entrenant a la pista. Es a dir, s’ha de portar mascareta
fins arribar a la pista, per anar als vestuaris, etc.
Obligatòriament els entrenadors passaran llista dels assistents, que posteriorment li
donaran al director.
La persona encarregada de vetllar pel compliment de tot aquest protocol i mantenir
informat a la direcció de l’escola serà el Sr. Daniel Civit, qui de qualsevol incompliment o
incidència.

CONDICIONS PER PODER PARTICIPAR EN ELS ENTRENAMENTS
El tutor/a legal del jugador/a menor d’edat, o ells mateixos quan siguin majors d’edat,
hauran de portar signada el primer dia, i com a condició ineludible, la declaració
responsable conforme reuneix els requisits de salut que s’esmenten a continuació, i de
coneixement del context de pandèmia actual i les circumstàncies i risc que comporta:
1. Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
2. No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible
en els 14 dies anteriors.
3. Calendari vacunal actualitzat, exceptuant vacunacions posposades pel període de
confinament (altament recomanable).
4. En cas d’infant/adolescent amb patologies prèvies de base, que ha estat valorada de
manera individual pels serveis mèdics, la seva idoneïtat per participar en determinats tipus
d’activitats, donat que es tracta de població de major risc enfront a la COVID-19.
Si una vegada iniciada la participació a les trobades s’ha de deixar d’assistir per qualsevol
motiu, però sobre tot si hi ha indicis de tenir símptomes de la Covid-19, es posarà en
coneixement de l’entrenador/a de l’equip i/o al club el més aviat possible.

