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1. MESURES I ACTUACIONS GENERALS 
 

a. DISTÀNCIA DE SEGURETAT 

Es preservarà la distància física interpersonal de seguretat en 1,5 m en general, 

l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, per aquelles persones 

no integrades dins d’un grup estable. 

b. MASCARETA 

Les persones de més de 6 anys estan obligades a l’ús de la mascareta, tot i que 

no serà exigible en el cas de la pràctica d’activitat física i esportiva. 

c. HIGIENE DE MANS 

Cal fer un rentat freqüent de mans mitjançant solucions hidroalcohòliques, així 

com amb aigua i sabó. No compartir material de neteja de mans, cara, etc... s’ha 

de portar material personal i, a ser possible, mantenir-lo en un espai propi de 

seguretat, en cas contrari, desinfectar la zona en cada ús. 

 

d. GRUPS ESTABLES (no aplicable a la competició) 

En el cas que no es pugui garantir la distància de seguretat, cal desenvolupar les 

activitats esportives mitjançant 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 14 dies del grup de 

contacte fins a l’estabilització del mateix. 

 

e. TRAÇABILITAT 

Per poder garantir les mesures que facilitin identificar els i les esportistes o les 

persones acompanyants, s’ha organitzat una sèrie de documents per poder 

identificar la traçabilitat.   

Els documents que garanteixen identificar els i les esportistes o públic, seran els 

següents: 

- El document per recollir cada sessió d’entrenament. Serà un document 

online.  https://forms.gle/VZBXWwY8YRQfY7FP7 

- El document per recollir l’assistència a cada partit serà físic. (veure 
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apartat declaració responsable). 

 f. CIRCULACIÓ DE PERSONES 

Les instal·lacions estaran degudament senyalitzades amb diferents cartells per 

a una circulació segura. (veure annex 1) 

 

 g. DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT 

Als efectes d’oferir més garanties de traçabilitat, els i les participants de les 

competicions, persones acompanyants i públic en general que facin ús de les 

instal·lacions del club (sempre que se’ls permeti l’entrada) han d’emplenar el full 

de responsabilitat conforme els darrers 14 dies: 

 no han tingut cap simptomatologia compatible amb la COVID-19. 

 no han estat positius o positives, ni han conviscut amb persones que ho 

hagin estat. 

 no han tingut contacte estret amb persones afectades per la COVID-19. 

En cas que els dies posteriors hi hagi alguna persona positiva ho notificarà a la 

FCTT. 

-Document declaració responsable (veure annex 2) 

https://docs.google.com/document/d/1BJ-SOA-BCryQCy7vi3R1VinE7y3mStnfkqtC-0NnRjY/edit 

h. IDENTIFICACIO RESPONSABLE DE COMPLIMENT 

Una persona responsable del club, degudament acreditada, vetllarà pel 

compliment del protocol en cada partit o entrenament i serà l’interlocutor/a amb 

l'autoritat sanitària i esportiva del Club i de la FCTT. 

Aquesta persona responsable haurà d’estar en posició del certificat del curs en 

formació específica de prevenció de la COVID19. 

 

2. MESURES CONCRETES PER A LA COMPETICIÓ 

2.1 ABANS DE LA COMPETICIÓ 

 

a. DESPLAÇAMENTS 

Es recomana que els desplaçaments dels i les esportistes es facin de forma 

individual o exclusivament amb familiars convivents.  
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 b. VENTILACIÓ 

Una persona responsable del club, acreditada, que ha realitzat la formació 

específica de la COVID 19, ventilarà l’espai de joc una hora abans de l’obertura 

de les instal·lacions a les persones participants. 

 c. CATIFES DESINFECTANTS 

A l’entrada de la instal·lació hi haurà una catifa amb un producte desinfectant per 

facilitar la neteja de les sabates. 

 

d. CONTROL DE TEMPERATURA 

A l’entrada de la instal·lació, una persona responsable del club prendrà la 

temperatura corporal de tothom que hi accedeixi, en cas que alguna superi la 

temperatura de 37,5º C no podrà accedir a la instal·lació. 

 e. GEL HIDROALCOHÒLIC 

A l’entrada hi haurà un dosificador de gel hidroalcohòlic que tothom s’haurà 

d’aplicar, de manera obligatòria, a les mans. 

A dins de les instal·lacions també hi haurà dosificadors repartits en diferents 

àrees.   

 f. MASCARETA 

Els i les esportistes han de fer ús de la mascareta de manera obligatòria fins el 

moment de començar a jugar, que es podrà treure. Tan bon punt s’acabi de 

jugar, cal tornar a posar- se la mascareta. 

Per a les persones acompanyants serà obligatòria en tot moment. 

 

g. ROBA ESPORTIVA 

Sempre que sigui possible, s’arribarà al lloc de l’activitat amb la roba esportiva 

ja posada, procurant evitar l’ús de vestidors. 

El responsable COVID-19 del club podrà autoritzar l’entrada als vestidors en 

casos excepcionals.  

h. CADIRES 

Les cadires dels jugadors i jugadores estaran separades com a mínim a 1,5 m 

de distancia entre elles. Hi haurà una cadira assignada per a cada esportista, on 
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podrà deixar la seva bossa. (veure croquis, annex 3) 

i. MATERIAL ESPORTIU 

L’entitat organitzadora, per mitja d’una persona responsable en formació 

específica de la COVID 19, haurà desinfectat tot el material esportiu necessari 

per realitzar la competició: 

● Pilotes 

● Taules de joc (cada participant desinfectarà la seva part de la taula 

un cop acabat cada joc o al final del partit, depenent de la normativa 

referent al canvi de posició en el diferents jocs.)  

● Xarxa (els suports) 

● Marcadors 

● Tanques (mínim part superior) 

● Taula d’àrbitre/a 

● Cadires per a les persones participants (es deixarà un roll de paper i 

desinfectant per poder-les netejar sempre que es consideri necessari) 

 

Les persones responsables del club acreditat en formació específica de la 

COVID 19 supervisaran la neteja realitzada el dia anterior a la competició. 

L’entitat organitzadora tindrà en compte diferents qüestions: 

● Es disposarà d’un dosificador de gel hidroalcohòlic a cada taula. 

● No hi haurà tovallolers disponibles . Si es porta tovallola, cal portar una 

bossa de plàstic per ficar-la a dins (no es podrà deixar enlloc més). 

● L’entitat haurà de tenir disponibles guants d’un sol ús a cada taula de 

joc a disposició de l’àrbitre/a. 

● Durant la competició, quan s’acabi cada partit, l’organització o les 

mateixes persones participants (segons ho hagi establert la mateixa 

organització) hauran de desinfectar la meitat de la taula on hagin jugat.  

j. ADAPTACIONS REGLAMENTÀRIES 

La FCTT podrà determinar en aquelles competicions que cregui oportunes, que 

no hi hagi canvi de costat de taula. En aquest casos el guanyador/a del sorteig 

podrà escollir sacar/restar ó bé un costat o altre de la taula (la persona que perdi 
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el sorteig podrà escollir dins de l’opció que quedi). 

k. ACOMPANYANTS/PÚBLIC 

Les persones acompanyants o públic, per poder entrar a les instal·lacions,  

aportaran una declaració responsable conforme no presenten símptomes de 

tenir COVID-19 i, en cas d’haver passat la malaltia, declarar que ha superat el 

període de quarantena escaient. Així mateix, la declaració responsable haurà 

d’acreditar que no s’ha estat en contacte amb persones infectades o s’ha viatjat 

a zones en risc declarades oficialment en els 14 dies immediatament anteriors a 

la signatura del document.  

 

Tothom ha de fer ús de la mascareta, exceptuant 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's la mascareta o bé presentin 

alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització. La impossibilitat de 

dur mascareta s’haurà de justificar amb  un certificat mèdic. 

 

Per tal de garantir la traçabilitat, s’hauran de facilitar les dades de contacte de 

les persones assistents a l’activitat. 

 

l. L’ ORGANITZADOR/A 

La neteja i desinfecció de les instal·lacions anirà a càrrec de l’Ajuntament. 

  

2.2 DURANT LA COMPETICIÓ 

a. L’ESPORTISTA 

 Sempre que sigui possible, mantenir la distància de seguretat i evitar 

el contacte amb altres participants. 

 Higiene i desinfecció de mans periòdica. 

 Mantenir els seus materials dins d’una bossa pròpia. 

 Evitar l’encaixada de mans entre jugadors/res, entrenador/es 

 

b. ÀRBITRES 
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 Cal tenir, en l’espai de l’àrbitre/a, gel hidroalcohòlic, sabó, paper i 

paperera. 

 Les comprovacions de les actes es faran, tant a l’inici com al final del 

partit, amb mascareta i distància de seguretat. 

c. LES PERSONES TREBALLADORES O VOLUNTÀRIES 

Entraran a les instal·lacions amb les mesures de seguretat i protecció establertes 

en el marc de la COVID- 19.  

 

d. L’ORGANITZADOR/A 

 

 Es durà a terme una ventilació de la sala periòdicament. En acabar els 

partits, s’obrirà la porta.  

 En la mesura del possible, es desinfectarà el material que hagi de ser 

compartit entre els i les participants després de cada ús.  

 Es desinfectaran els vestuaris,  si la normativa ho permet el seu ús. 

 Es garantirà el subministrament del gel hidroalcohòlic fins al final de 

l’activitat. 

 La persona responsable del compliment de PROTOCOL supervisarà que 

es compleixi i resoldrà i anotarà les incidències. 

 La persona responsable del compliment del PROTOCOL supervisarà que 

cada participant desinfecti la seva part de la taula un cop acabat cada joc 

o al final del partit, depenent de la normativa referent al canvi de posició 

en el diferents jocs. 

 

e. EL PÚBLIC 

 Mantindrà la distància de seguretat. 

 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 de les persones responsables  de la  instal·lació, 

així com les designacions de seients i control de l’aforament. 

 Vetllarà perquè les persones que  tenen al voltant respectin les mesures.  
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El públic només es  podrà moure pels espais que l’organització ha  habilitat per 

aquest ús. Com poden ser, grades o lavabos. 

L’espai estarà delimitat per tanques  i indicat per cartells.  

Les cadires del públic estaran separades com a mínim a 1,5 m de distancia entre 

elles. 

 
3. ANNEXOS: 
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Annex 2 Declaració responsable 
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Annex 3: Croquis taules i cadires 

Distància 1.5m 

Grada 

Terreny de joc 

Distància 1.5m 

Banqueta 
visitant 

Banqueta local 


