
CTT PORTELL 

PROTOCOL COVID-19 
CLUB TENNIS TAULA PORTELL 

 

1. PRESENTACIÓ 
El Club Tennis Taula Portell es compromet fil per randa a complir minuciosament i              
escrupolosament tots els requisits que demana el moment d'emergència sanitària          
regit per les dues federacions esportives que ens emparen i aixoplugen: la FCTT i la               
RTL. Des d'aquí i fins que a l'horitzó no desaparegui la grisor, el CTT Portell restarà                
alerta amb rigor i determinació. 

 

2. MESURES I ACTUACIONS GENERALS 

Tenint en compte que el nostre local data de l'any 1930 i que la seva forma i el seu                   
perímetre són asimètrics, ens hem pogut adaptar a uns principis bàsics dins la             
normativa canviant en termes de distribució i bioseguretat.  

Al costat mateix de la taula de bioseguretat hi trobareu el responsable COVID que              
us oferirà el document de declaració de responsabilitat, el termòmetre tèrmic digital,            
mascaretes quirúrgiques, guants de làtex, gel hidroalcohòlic dens i líquid. Al mateix            
temps omplirem el mateix full de registre de dades d'entrada i de persones que              
disposarà el CTT Portell. Així mateix, el responsable COVID regularà i dirigirà la             
circulació de les persones pels accessos marcats (vegeu plànol a l’Annex III). 

L'entitat i els responsables COVID de cada jornada preservaran les següents           
mesures i actuacions: 

2.1. DISTÀNCIA DE SEGURETAT 

Es preservarà la distància física interpersonal de seguretat en 1,5 m, en general,             
amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona. 

2.2. MASCARETA 

L’ús de la mascareta dins del local és obligatori per a totes les persones de més de                 
sis anys menys per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat               
respiratòria que pugui veure’s agreujada per la utilització de la mascareta o que, per              
la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per a            
treure’se-la o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva            
utilització. La impossibilitat de dur mascareta ha de venir certificada per un            
document certificat per un metge. 
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2.3. HIGIENE DE MANS 

Cal fer un rentat freqüent de mans mitjançant el gel hidroalcohòlic del qual disposa              
el club. No s’ha de compartir material de neteja de mans i cara. El material de neteja                 
personal, com tovalloles, s’ha de mantenir aïllat, per exemple en la bossa personal,             
sense contacte amb el d’altres participants. 

2.4. GRUPS ESTABLES 

S’entén com a grups estables aquells que, de forma continuada, hagin tingut            
contacte estret en la pràctica esportiva i cap dels seus membres hagi presentat la              
simptomatologia clínica de la COVID-19. Cal tenir especial cura durant els primers            
catorze dies del grup de contacte fins a l’estabilització d’aquest. 

2.5. TRAÇABILITAT 

Per a facilitar la traçabilitat en cas de contagi, es demanarà tant als jugadors que               
disputin una competició com als acompanyants les dades següents: 

- Nom i cognoms 

- DNI 

- Lloc de procedència 

- Telèfon 

2.6. CIRCULACIÓ DE PERSONES 

El club garantirà una circulació segura per tal d’evitar aglomeracions de persones en             
un punt de la sala. 

2.7. DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT 

Els esportistes i espectadors, o els seus pares o tutors, en el cas de menors d’edat,                
signaran una Declaració Responsable prèvia a cada jornada de lliga provincial,           
segons el model que s’adjunta a l’Annex I. 

2.8. IDENTIFICACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT 

El CTT Portell designarà un responsable del compliment del Protocol i interlocutor            
amb l'autoritat sanitària i la FCTT. La persona en qüestió serà el capità o delegat de                
l’equip i tindrà la formació específica de prevenció de la COVID-19. Els            
responsables dels clubs, així com els responsables de la FCTT, seran els            
interlocutors vàlids davant qualsevol situació que es demani, així com tenir els grups             
de treball estables ubicats en tot moment. També seran els responsables de fer el              
seguiment del compliment de la normativa aplicable en cada cas segons la situació             
que indiquin els òrgans competents. 
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3. MESURES CONCRETES PER A LA COMPETICIÓ 

 

3.1. ABANS DE LA COMPETICIÓ 

3.1.1. DESPLAÇAMENTS 

Es recomana que els desplaçaments dels esportistes es facin de forma individual o             
exclusivament amb familiars convivents.  

3.1.2. VENTILACIÓ 

El local de joc disposa de 4 finestres de 90×130 cm a cada banda. Obrint-les dues                
hores abans que l’àrbitre comenci a girar el marcador permet que un seré corrent              
d'aire sigui del tot eficaç per a la renovació de l'ambient. Després dels encontres              
els responsables del club renovar l'aire interior. 

3.1.3. CATIFES DESINFECTANTS 

En entrar al recinte caldrà desinfectar-se el calçat trepitjant la catifa desinfectant. 

3.1.4. CONTROL DE TEMPERATURA 

A l’entrada de la instal·lació es prendrà la temperatura corporal de totes les             
persones que hi accedeixin. Si cap assistent supera la temperatura de 37,5 ºC no              
podrà accedir a la instal·lació. 

3.1.5. GEL HIDROALCOHÒLIC 

A l’entrada del local hi haurà un dosificador de gel hidroalcohòlic que s’haurà             
d’aplicar a les mans obligatòriament. 

3.1.6. MASCARETA 

Per als esportistes, l’ús de la mascareta és obligatòria fins al moment de començar              
a jugar, que es podrà treure. Tan bon punt acabi de jugar, cal tornar a posar-se la                 
mascareta. 

Pels acompanyants serà obligatòria en tot moment. 

3.1.7. ROBA ESPORTIVA 

Com hem comentat ens hem hagut de reinventar per a trobar el circuit còmode i               
segur per a arribar als vestidors. El camí per a accedir-hi serà a la dreta de l’entrada                 
del local (vegeu plànol a l’Annex III). Seguirem les fletxes indicadores vermelles per             
arribar tant al vestidor com als serveis. Des de la direcció de l'entitat demanem a tots                
els jugadors que vinguin amb la roba esportiva ja posada per a evitar riscos              
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innecessaris durant l'estada dins el nostre humil i històric local portellenc. 

3.1.8. CADIRES 

Hi haurà una cadira assignada per a cada esportista, al costat de l’àrea de joc, on                
podrà deixar la seva bossa. Les cadires estaran, com a mínim, a 1,5 m de distància                
entre elles. 

Les cadires per als espectadors s’ocuparan de forma alternativa, també respectant           
la distància de seguretat entre cadascuna. 

3.1.9. MATERIAL ESPORTIU 

El club serà l’encarregat de desinfectar el material que s’utilitzi durant la pràctica             
esportiva: pilota, taules de joc, xarxa, marcadors, tanques, taula d’àrbitres i           
banqueta. Cal tenir en compte: 

- No hi haurà tovallolers. Cada jugador haurà de dur una bossa de plàstic per a               
guardar-la. 

- El CTT Portell dotarà de guants a cada àrbitre. 

- Els jugadors locals desinfectaran amb el líquid corresponent la taula després           
de cada encontre individual. 

3.1.10. ADAPTACIONS REGLAMENTÀRIES 

No hi haurà canvi de costat de taula després de cada partit. El guanyador del sorteig                
podrà escollir sacar/restar o bé un costat o altre de la taula (el perdedor del sorteig                
podrà escollir l’opció que quedi). 

3.1.11. ACOMPANYANTS/PÚBLIC 

Es registraran les dades dels acompanyants i del públic assistent en el Registre de              
Control d’Assistència elaborat pel Club. 

El públic assistent i acompanyants complimentaran i signaran la mateixa Declaració           
Responsable de l’Annex I. 

El responsable del club vetllarà perquè no es produeixin aglomeracions en els            
espais i accessos de la instal·lació, es mantinguin en tot moment les distàncies de              
seguretat i que tothom faci ús de les mascaretes. 

L’aforament permès s’adequarà al que marquin les autoritats sanitàries en cada           
moment, segons la situació de la pandèmia. 

3.1.12. ENTITAT ORGANITZADORA 
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Els responsables del club faran una neteja inicial exhaustiva i desinfecció dels            
espais i el material d’ús de l’activitat. 

Abans de cada encontre, el club nomenarà una persona responsable de vetllar pel             
compliment de les mesures previstes en el Protocol, així com de les vigents en la               
normativa sanitària aplicable en cada moment. 

 

3.2. DURANT LA COMPETICIÓ 

3.2.1. L’ESPORTISTA 

- Sempre que sigui possible, mantindrà la distància de seguretat i evitarà el            
contacte amb els participants. 

- Farà periòdicament la higiene i desinfecció de mans. 

- Mantindrà els seus materials dins d’una bossa pròpia. 

- Evitarà l’encaixada de mans entre jugadors, entrenadors, àrbitres o         
espectadors. 

3.2.2. ÀRBITRES 

- A l’espai de l’àrbitre hi haurà un dosificador de gel hidroalcohòlic. 

- Les comprovacions de les actes es faran tant a l’inici com al final del partit,               
amb mascareta i distància de seguretat. 

3.2.3. L’ENTITAT ORGANITZADORA 

- El responsable del compliment del Protocol durà a terme la ventilació           
periòdicament. 

- En la mesura del possible, desinfectarà el material que hagi de ser compartit             
entre els participants després de cada ús. 

- Desinfectarà els vestuaris després de cada torn, en cas que s’hagin utilitzat. 

- Garantirà el subministrament de gel hidroalcohòlic fins al final de l’activitat. 

- Supervisarà que es compleixin les mesures del Protocol i en resoldrà les            
incidències. 

- NOTA IMPORTANT A TOTS ELS CLUBS: El nostre local resta a un escàs             
metre de la carretera comarcal (LV-3003 de Lleida). Com que el trànsit            
provocat per la via pública podria generar corrents d'aire en el precís moment             
d'obrir la porta principal d'1,8 metres d'ample, el responsable COVID de           
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l'entitat tindrà la potestat de paralitzar uns minuts l'acció de joc per a             
minimitzar riscos. 

 

3.2.4. EL PÚBLIC 

- Mantindrà la distància de seguretat en tot moment. 

- Farà ús de la mascareta sempre que sigui compatible amb la situació            
personal pròpia. 

- Procurarà una higiene i desinfecció de mans periòdica. 

- Respectarà les directrius dels controladors de la instal·lació, així com les           
designacions de seients i control d’aforament. 

- Avisarà als responsables de la instal·lació de qualsevol situació que pugui           
comprometre a la resta de participants. 

 

3.3. DESPRÉS DE LA COMPETICIÓ 

3.3.1. L’ESPORTISTA 

- Mantindrà els seus materials personals en la bossa pròpia. 

- Mantindrà la distància de seguretat en els seus desplaçaments. 

- Si fa falta utilitzar els vestuaris, mantindrà també la distància de seguretat i no              
es desplaçarà descalç. 

- Serà respectuós amb les directrius marcades i les aplicarà. 

- Farà ús de la mascareta, sempre que sigui compatible amb la situació 
personal pròpia. 

- Evitarà la permanència innecessària en l’espai de l’activitat. 

- Evitarà aglomeracions a la sortida de les activitats. 

3.3.2. L'ENTITAT ORGANITZADORA 

- El responsable del compliment del Protocol de cada instal·lació supervisarà el           
flux de trànsit en l’entrada i sortida per evitar la formació d’aglomeracions. 

- Portarà un registre del públic assistent. 

- El club local i el visitant controlaran les persones que acompanyin l’equip. 
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- El club guardarà el registre de públic per un termini de 30 dies naturals des 
de la data de l’activitat, i estarà a disposició de les autoritats sanitàries en cas               
que sigui requerit com a conseqüència de positius en contagi de COVID-19. 

3.3.3. PÚBLIC 

- Evitarà la formació d’aglomeracions en els espais d’entorn o accessos a           
l’activitat, garantint una entrada i sortida esglaonada. 

- Evitarà aturar-se en el circuit d’entrada i sortida de la instal·lació. 

- Mantindrà la distància de seguretat en la seva entrada i sortida. 

- Farà ús de la mascareta menys les persones que presentin alguna de les             
excepcions personals previstes. 

- Es rentarà les mans sovint i evitarà tocar-se la cara. 

- Evitarà aglomeracions en espais d’ús col·lectiu. 
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ANNEX I. Declaració responsable per a esportistes/espectadors. 

En/na ______________________________, major d’edat i amb DNI/NIE:       
_______________, en nom propi o com a pare / mare / tutor / a legal de el menor                  
________________________  

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 he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat             
esportiva, (impresos al dors), 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. 

I, perquè així consti, als efectes de poder accedir a la instal·lació i participar en la                
jornada de lliga provincial de la RTL de la FCTT que tindrà lloc a              
______________________________, organitzades per l’entitat esportiva     
_____________________________, signo la present declaració de responsabilitat.  

 

Signo (major de 18 anys) Signo (major de 14) 

 

 

 

______________________________, ______ de __________________ de 202_ 
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Annex II. Extracte del protocol COVID-19 del que afecta específicament a           
jugadors, jugadores i públic. 

Si soc jugador o jugadora 
● Facilitaré al responsable COVID del club les dades de contacte per al registre             

de les persones assistents a l’activitat que garanteixi la traçabilitat del grup. 
● Procuraré, sempre que sigui possible, mantenir la distància de seguretat de           

2m i evita el contacte amb altres participants i públic en els espais col·lectius. 
● Sé que l’ús de màscara és OBLIGATORI per a totes les persones que es              

trobin en la sala de joc excepte per als jugadors que estem disputant un              
partit. 

● Procuraré una higiene i desinfecció de mans periòdica. 
● Abans d'entrar a l'àrea de joc i a l'acabar el partit, em desinfectaré les mans               

amb gel hidroalcohòlic. 
● Mantindré els meus materials i utensilis personals en la bossa pròpia, amb            

una utilització individual incloent el material d’avituallament que sigui         
necessari per l’activitat. 

● Sé que està prohibit netejar la suor a la taula i netejar les gomes amb el baf                 
de la boca. 

Si soc un espectador o espectadora 
● Facilitaré al responsable COVID del club les dades de contacte per al registre             

de les persones assistents a l’activitat que garanteixi la traçabilitat del grup. 
● Procuraré, sempre que sigui possible, mantenir la distància de seguretat de           

2m i evitaré el contacte amb altres participants i públic en els espais             
col·lectius. 

● No faré fotos que no siguin dels jugadors o jugadores durant les partides. 
● Seguiré el protocol COVID que està a la meva disposició així com les             

indicacions i recomanacions del responsable COVID-19 del club. 
● No faré fotos que no siguin dels jugadors o jugadores durant les partides. 

 

Signo  

 

 

 

________________________________ ,  _____ de ________________ de 202_ 
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Annex III. Plànol del local «La Unió» de Portell en dia de jornada de lliga de                
tennis taula. 

- Terreny de joc 
- Distribució del mobiliari 
- Passadissos per a la circulació de les persones 
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