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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’aïllarà 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 que 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 37,5º 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/cantimplora d’aigua. No es
podrà anar a la font a beure aigua ni a reomplir l’ampolla/cantimplora.
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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9. No es pot anar a entrenament si l’infant, adolescent o persona adulta presenta
alguna de les següents situacions (SÍMPTOMES MÉS FREQÜENTS DE LA
COVID-19):
● Febre o febrícula>37,5ºC
● Tos
● Dificultat per a respirar
● Mal de coll
● Refredat nasal
● Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
● Mal de panxa amb vòmits o diarrea
● Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)
● Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.
● Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic
molecular.
● Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
● Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com
a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.

10. Es demana per responsabilitat, en el cas ser contacte estret amb una persona
que està esperant una prova de PCR, abstenir-se de venir als entrenaments fins
conèixer el resultat de la mateixa.
Un cop se sàpiguen els resultats, si és negatiu es pot tornar als entrenaments
però si és positiu s’haurà de seguir l’aïllament que indiqui Salut.
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3.Partits
ACTUALMENT NO ES PERMET PÚBLIC ALS PARTITS.
Recomanacions d’actuació general
Declaració responsable
• Tots els entrenadors, staff tècnics, delegats, oficials, Junta Directiva, esportistes i personal
vinculat al Club Patí Caldes hauran de signar la “Declaració responsable en relació amb la
situació de pandèmia generada per la COVID-19”, així com comprometre’s a no anar a les
instal·lacions esportives en el moment de la pràctica de l’activitat organitzada pel Club si es
tenen símptomes o s’ha mantingut un contacte estret amb alguna persona sospitosa de
contagi. (Document de declaració Auto-responsabilitat)
Traçabilitat
• Es prendran mesures que facilitin identificar el públic assistent als partits per tenir el control de
la
Mesures preventives
• Les persones que hagin tingut un contacte estret amb alguna persona afectada per la COVID19, encara que amb símptomes lleus, durant un període mínim dels 10 dies anteriors no podran
participar a les activitats socials i esportives del Club i s’hauran d’abstenir d’accedir a cap
instal·lació esportiva de l’Ajuntament.
• Està prohibida la pràctica esportiva i l’accés a les instal·lacions esportives a tota persona
simptomàtica (febre superior a 37,5ºC, símptomes respiratoris,...) o que hagi estat en contacte
estret amb una persona amb COVID-19 els darrers 10 dies.

RECOMANACIONS PER ALS JUGADORS/EQUIP TÈCNIC ASSISTENTS ALS PARTITS
●

Les mesures són les mateixes que per accedir a un entrenament, ja detallades en el
punt anterior del protocol.
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RECOMANACIONS PER AL PÚBLIC ASSISTENT ALS PARTITS
Abans d'anar al partit
• D’acord amb les recomanacions de l’autoritat competent, tot el públic i personal vinculat al
Club Patí Caldes que hagi d’accedir a les instal·lacions esportives seran responsables de
prendre’s la temperatura al seu domicili o durant el trajecte immediat abans d’arribar a la
instal·lació esportiva. En cas de tenir febre (37,5ºC) no podrà accedir a les instal·lacions
esportives.
• Es recomana que els desplaçaments dels esportistes es facin de forma individual o
exclusivament amb familiars convivents. S’evitaran en la mesura dels possibles els
desplaçaments col·lectius, o en cas que aquests es desenvolupin, cada esportista haurà de fer
ús individual de les mascaretes.
• Abans dels partits, només accediran a les instal·lacions esportives els jugadors/es, els
entrenadors/es i membres del staff tècnic, delegats, junta directiva i voluntaris.
Recordeu que no es podrà accedir a les instal·lacions si es presenta qualsevol dels
símptomes compatibles amb la COVID-19.

TAULA DE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19
>14 anys

≤14 anys
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Febre o febrícula
Tos
Dificultat per a respirar
Mal de coll
Congestió nasal
Mal de panxa
Vòmits i/o diarreas
Mal de cap
Malestar
Dolor muscular

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Febre o febrícula
Tos
Dificultat per a respirar
Mal de coll
Alteració del gust o l’olfacte
Calfreds
Vòmits i/o diarreas
Mal de cap
Malestar
Dolor muscular
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ACCÉS DEL PÚBLIC ALS PARTITS
• Es podrà entrar a les instal·lacions esportives 10 minuts abans del començament del partit.
L’accés del públic es realitzarà per la porta principal del pavelló polivalent
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L’aforament màxim de polivalent és de 28 persones de públic.
• L’accés i la sortida seran per la mateixa porta.
• Cal registrar-se per accedir al Pavelló polivalent mitjançant el formulari, per tal de tenir
traçabilitat de tots els assistents (nomes s’utilitzarà amb fins de traçabilitat del COVID-19 per
traslladar-ho a les autoritats sanitàries en cas de positius en el públic assistent).

● El públic només podrà accedir al recinte del pavelló polivalent 10 minuts abans del partit, i
hauran d’abandonar el pavelló polivalent just després de la finalització del partit i salutació de
comiat dels jugadors. Només restaran al pavelló polivalent, jugadors, entrenadors i delegats,
que posteriorment portaran els jugadors fins la sortida.

• Neteja de mans a l’entrada amb hidrogel:.

Evitem aglomeracions i grups en la sortida del Pavelló poliesportiu, és responsabilitat de
tots aturar el COVID-19.
• En cas que tinguem dos partits seguits (per exemple germà), haurem d’abandonar el Pavelló
polivalent, registrar-nos de nou, per al partit en concret, i accedir de nou al pavelló polivalent.
• Cal portar la mascareta posada en tot moment, i durant tot el partit.

8

PROTOCOL DE PREVENCIÓ DAVANT LA COVID-19

• No es podrà accedir a banys, no es podrà veure de les fonts ni aixetes del Pavelló polivalent.
• A la mitja part, temps morts, ..., cap membre del públic podrà accedir a la pista, ni zona
de banquetes.
• S’haurà d’estar el lloc assignat tot el partit en la mateixa localitat, i no es podrà circular
lliurement.
• No es podran fer grups de pares, i s’hauran de respectar les distàncies de seguretat.
• Només es podran fer grups d’unitat familiar.
• Els nens i nenes assistents, hauran d’estar el lloc assignat, i restar amb la seva unitat familiar,
no podran asseure’s amb una altra unitat familiar o jugar pel Pavelló polivalent.
• Les dues aficions hauran d’estar separades
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• No es podrà sortir a la mitja part del Pavelló polivalent
• Quan acabi el partit, TOT el públic assistent haurà de sortir de la instal·lació de manera
immediata, per no creuar-se amb el públic del partit següent. Cal evitar la permanència
innecessària a les instal·lacions.
• En tot moment s’ha de mantenir una distància personal de seguretat d’1,5 metres, excepte les
unitats familiars.
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ACCÉS DELS JUGADORS ALS PARTITS
L’accés del tots els jugadors, tècnics i delegats es realitzarà per la porta situada a
l’entrada del Pavelló polivalent.

Allà us esperaran delegats i tècnics per recollir els nens (amb mascareta i el seu material),
recordeu de portar les ampolles d’aigua omplertes de casa.
Degut que encara NO podem utilitzar els vestidors i dutxes, hem habilitat DUES zones per
acabar de canviar-se.
En la mesura del possible recomanem que els jugadors portin una tovallola de microfibra o
similar per posar sobre el ciment de la “zona d’espera” per tal d’estar mes còmodes, delimitar
la seva zona de contacte, i desinfecció.
En aquestes dues zones habilitades (Jugadors PHCSC i Jugadors Visitants) hauran d’anar
amb mascareta tota l’estona, on podran cordar-se el patins i acabar-se vestir i col·locar-se les
proteccions adients pel joc de l’hoquei.
En aquestes zones, només poden accedir jugadors, tècnics i delegats.
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DURANT EL PARTIT
Tothom que es trobi a la banqueta (jugadors, entrenadors, delegats, auxiliars...) haurà de
portar la mascareta degudament posada en tot moment.
A la salutació entre equips de l’inici del partit es procedirà segons el protocol establert tenint en
compte el següent:

• Els jugadors que no comencen en el cinc inicial portaran la mascareta posada en tot moment
a la banqueta.

• La salutació entre equips es farà contactant amb els estics amb un mínim d’1.5 metres de
distància.

• No es donarà la mà a cap jugador, àrbitre i/o auxiliar de taula
A la mitja part, el primer equip que abandonarà la pista serà el visitant.
La salutació al final del partit seguirà el mateix protocol que la salutació a l’inici del partit.
Els jugadors que no hagin finalitzat el partit jugant a la pista romandran amb la mascareta
posada en tot moment.
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