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1. Introducció
La pandèmia mundial provocada pel coronavirus que estem vivint fa necessari
establir un protocol per tal de programar la temporada 20-21.
Aquest protocol ha estat creat seguint les normatives i recomanacions de les
diferents autoritats sanitàries, esportives i municipals per a vetllar per a la pràctica
esportiva segura dins la situació excepcional que estem vivint. És per aquest motiu
que aquest document es pot anar modificant al llarg de la temporada ja que
l’evolució de la situació que estem vivint és incerta i inestable. Així mateix, poden
canviar els grups i horaris d’entrenaments si, depenent de l’evolució de la pandèmia,
s’alteren grups o horaris d’entrenaments.
A tots els que formeu part del nostre club (jugadors/es, entrenadors/es, familiars,...)
us demanem paciència, complicitat i rigor en el seu compliment per tal de garantir un
entorn esportiu el més segur possible.
Fa un mes que ha començat la pretemporada en el nostre club. Aquesta s’ha fet de
manera esglaonada i marcant la línia que se seguirà durant la temporada. Aquest
mes d’agost ha servit per poder modificar o canviar allò que des del club s’ha cregut
que no anava del tot bé i per confirmar allò que sí que ha anat bé. Aquesta
pretemporada doncs, ha servit per establir les bases d’aquest protocol.
El protocol de partits es basa en els partits de pretemporada que s’han fet fins ara a
les instal·lacions esportives municipals i en les recomanacions esportives i sanitàries
actuals. Segurament es veurà modificat més endavant.
Els grups d’entrenament són grups estables i de convivència contínua. Cada grup
compta amb els/les jugadors/es assignats a aquell grup, entrenadors/es i un/a
responsable de la junta directiva per a cada grup.
En el supòsit d’un cas de COVID-19 s’aillarà aquest grup d’entrenament, però no la
resta. Per tant, la resta del club podrà funcionar amb normalitat.
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2. Entrenaments
1. Només podran accedir a les instal·lacions esportives els/les jugadors/es,
entrenadors/es i membres de la junta responsables d’aquell grup
d’entrenament.
2. L’accés i la sortida a les instal·lacions esportives es fa per la porta gran del
pàrquing de sorra (davant les pistes de tennis). L’accés a les instal·lacions
s’haurà de fer 10 minuts abans de l’hora d’inici d’entrenament. Algunes hores
es podria compartir accés amb altres entitats esportives municipals; en
aquest cas, l’accés es farà mantenint les distàncies de seguretat.
3. Tothom qui accedeixi a les instal·lacions ha de presentar la Declaració
responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la
Covid-19. Aquest document només s’ha de presentar el primer dia.
4. Abans d’accedir a les instal·lacions es prendrà la temperatura als
jugadores/es, entrenadors/es i membres responsables del grup. Si és igual o
inferior a 37,3º no es podrà accedir a les instal·lacions. A més, s’hauran de
desinfectar les mans correctament.
5. Tothom ha d’accedir a les instal·lacions amb la mascareta posada. Només
quedaran exempts del seu ús durant la pràctica esportiva els/les esportistes.
Els entrenadors duran la mascareta en tot moment.
6. Els vestidors romandran tancats. Els/les esportistes hauran de venir als
entrenaments equipats de casa, excepte els patins que es posaran al
polivalent. Als qui encara no saben cordar-se els patins, els/les
entrenadors/es els ajudaran.
7. Cada esportista ha de portar la seva pròpia ampolla/bidonet d’aigua. No es
podrà anar a la font a veure aigua ni a reomplir l’ampolla/bidonet.
8. Si un/a jugador/a presenta símptomes durant l’entrenament, s’aïllarà i es
trucarà a la família immediatament per tal que el puguin dur al CAP.
L’entrenament amb la resta de jugadors/es es farà fins a l’hora programada.
El club informarà de la situació a les autoritats municipals que són les
encarregades de contactar amb salut. El protocol que es seguirà en cada cas
vindrà determinat per salut o les autoritats corresponents.
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3. Partits
1. Els partits es jugaran a porta tancada, per tant, no hi podrà haver
espectadors.
2. L’accés i recollida dels jugadors/es es farà per la porta gran, al costat del
pàrquing. L’accés s’haurà de fer una hora abans de l’hora d’inici del partit.
3. Abans d’accedir a les instal·lacions es prendrà la temperatura als
jugadores/es, entrenadors/es i membres responsables del grup. Si és igual o
inferior a 37,3º no es podrà accedir a les instal·lacions. A més, s’hauran de
desinfectar les mans correctament.
4. Tothom qui accedeixi a les instal·lacions ha de presentar la Declaració
responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la
Covid-19. Tot i haver-lo presentat el primer dia, se n’ha de presentar un per a
cada partit (local o no) que es jugui.
5. Tothom ha d’accedir a les instal·lacions amb la mascareta posada. Només
quedaran exempts del seu ús durant la pràctica esportiva els/les esportistes.
6. Els vestidors romandran tancats. La font exterior també romandrà tancada,
per tant, els/les jugadors/es hauran de dur una ampolla/bidonet d’aigua de
casa.
7. Si un/a jugador/a presenta símptomes durant el partit, s’aïllarà i es trucarà a
la família immediatament per tal que el puguin dur al CAP. El partit amb la
resta de jugadors/es es farà fins a l’hora programada.
El club informarà de la situació a les autoritats municipals que són les
encarregades de contactar amb salut. El protocol que es seguirà en cada cas
vindrà determinat per salut o les autoritats corresponents.
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