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PROTOCOL   COVID-19   
(Validat   pel   Consell   Català   de   l’Esport   de   la   Generalitat   de   Catalunya,   17/09/2020)   

  
  

  
1. MESURES   I   ACTUACIONS   GENERALS  

  
  
a. DISTÀNCIA   DE   SEGURETAT   
  

b. MASCARETA   
  

c. HIGIENE   DE   MANS   
  

d. GRUPS   ESTABLES   (no   aplicable   a   la   competició)   
  

e. TRAÇABILITAT   
  
  

f. CIRCULACIÓ   DE   PERSONES   
  
L’entrada  serà  per  la  porta  gran  que  dóna  al  carrer  St.  Blai  i  la  sortida  per  la                   
porta   petita   que   hi   ha   al   lateral   de   l’edifici.   

DECLARACIÓ   DE   RESPONSABILITAT   

https://docs.google.com/document/d/1BJ-SOA-BCryQCy7vi3R1VinE7y3mStnfkqt 
C-0NnRjY/edit?usp=sharing   

  
Es   recomana   que   els   jugadors   portin   la   declaració   degudament   omplerta,   en   el   
cas   de   no   dur-la,   el   club   en   posarà   a   disposició   dels   interessats.   

g.   IDENTIFICACIÓ   RESPONSABLE   DE   COMPLIMENT   
  
El  responsable  de  fer  complir  el  protocol  COVID  del  Club  Tennis  taula              
Castellnou  de  Seana  és  el   Sr.  Josep  Pallàs  Ribé  que  a  més  és  el  Delegat  del                  
club.   

https://docs.google.com/document/d/1BJ-SOA-BCryQCy7vi3R1VinE7y3mStnfkqtC-0NnRjY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BJ-SOA-BCryQCy7vi3R1VinE7y3mStnfkqtC-0NnRjY/edit?usp=sharing
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Els  responsables  dels  Clubs  així  com  els  responsables  de  la  FCTT,  seran  els               
interlocutors  vàlids  davant  qualsevol  situació  que  es  demani,  així  com  tenir  en              
tot   moment   ubicats   els   grups   de   treball   estables   en   cada   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.   

  
Resposta   UFEC   
Des   de   la   corredoria   d'assegurances   de   la   UFEC   em   confirmen   (al   Gerent   
de   la   FCTT,   Santi   Navarro)   el   que   ja   ens   havien   avançat   abans   de   l'estiu:   
no   hi   ha   cap   cobertura   particular   pel   tema   del   COVID,   ni   per   cap   pandèmia   
en   general.   La   tasca   del   responsable   COVID   que   recull   el   Protocol   és   
equiparable   a   la   d'un   delegat   de   club   que   controla   la   instal·lació,   això   sí,   
amb   la   formació   pertinent   obligatòriament   certificada.   
Per   estar   coberts   seguint   el   Protocol   validat   i   vigent,   cal   que   el   club   tingui   
l'assegurança   de   Responsabilitat   Civil   vigent   i   designar   un   responsable   
COVID   amb   el   certificat   de   formació.   La   RC   del   club   cobreix   qualsevol   
eventualitat   i,   en   última   instància   (si   es   tracta   d'una   prova   oficial   de   la   
FCTT),   la   RC   de   la   federació   també.   

  
  
2. MESURES   CONCRETES   PER   A   LA   COMPETICIÓ   
  

4.1 ABANS   DE   LA   COMPETICIÓ   
  
a. DESPLAÇAMENTS   
  

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

● VENTILACIÓ   
  
1  hora  abans  de  cada  encontre  el  Sr.  Josep  Pallàs  Ribé  (responsable  COVID)               
obrirà   les   finestres   per   ventilar   el   local.   
  

· CATIFES   DESINFECTANTS   

Just   al   començament   de   la   zona   de   joc   hi   haurà   una   catifa   desinfectant   perquè   
els   jugadors   no   embrutin   el   camp.   Seràobligatori   no   jugar   amb   el   mateix   calçat   
que   el   del   carrer.   
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b. CONTROL   DE   TEMPERATURA   

El    Sr.   Josep   Pallàs   Ribé    prendrà   la   temperatura   a   tots   els   jugadors   i   
acompanyants   a   l’entrada   del   local   abans   de   passar   per   la   catifa   desinfectant.   

La   temperatura   màxima   permesa   per   a   poder   entrar   a   les   instal·lacions   serà   
de   37’3   º   C.   tan   per   jugadors   com   per   a   acompanyants.   
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c. GEL   HIDROALCOHÒLIC   
  
A  l’entrada  hi  haurà  un  dosificador  de  gel  hidroalcohòlic  que  s’hauran  d’aplicar              
a   les   mans   obligatòriament.   També   n'hi   haurà   a   la   taula   del   àrbitre   i   al   lavabo.   

d. MASCARETA   
  
Pels  esportistes,  l’ús  de  la  mascareta  és   obligatòria  fins  el  moment  de              
començar  a  jugar,  que  es  podrà  treure.  Tan  bon  punt  acabi  l’encontre  cal  tornar                
a   posar-   se   la   mascareta.   

Pels   acompanyants   serà   obligatòria   en   tot   moment.   
  
e. ROBA   ESPORTIVA   
  
Hi  haurà  vestidors  disponibles  sense  dutxa.   Sempre  que  sigui  possible,            
arribarà  al  lloc  de  l’activitat  amb  la  roba  esportiva  ja  posada  procurant  evitar  l’ús                
de   vestidors.   

f. CADIRES   

HI   haurà   cadires   a   una   punta   i   altra   de   la   zona   de   joc   per   a   que   els   jugadors   
puguin   seure   i   deixar   les   seves   pertenences.     

  
  

g. MATERIAL   ESPORTIU   

El   responsable   COVID   serà   l'encarregat   de   donar   les   pilotes   als   jugadors   
desinfectades   o   per   estrenar.   També   desinfectarà   la   zona   de   joc   prèviament   a   
l'encontre.   Després   de   cada   partida   cada   jugador   desinfectarà   el   seu   camp.   

  
  

● Pilotes   (amb   alcohol   de   70   graus   o   més)   
● Taules   de   joc   
● Xarxa   (els   suports)   
● Marcadors   
● Tanques   (mínim   part   superior)   
● Taula   d’àrbitre   
● Cadires   pels   participants     
  

Cal   tenir   en   compte:   
● No  hi  haurà  disponibles  tovallolers.  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.   
  



CLUB   TENNIS   TAULA   CASTELLNOU   DE   SEANA   

  

h. ADAPTACIONS   REGLAMENTÀRIES   

Durant   el   partit   no   hi   haurà   canvi   de   camp.     

No   es   podrà   bufar   la   pilota.     

  
La  FCTT  podrà  determinar  en  aquelles  competicions  que  cregui  oportunes,  que             
no  hi  hagi  canvi  de  costat  de  taula.  En  aquest  casos  el  guanyador  del  sorteig                 
podrà  escollir  sacar/restar  ó  bé  un  costat  o  altre  de  la  taula  (el  perdedor  del                 
sorteig   podrà   escollir   dins   de   l’opció   que   quedi).   

La  FCTT  podrà  determinar  en  aquelles  competicions  que  cregui  oportunes,  la             
no   utilització   del   marcador   i   que   l’àrbitre   comptabilitzi   el   punts   verbalment.   

  

i. ACOMPANYANTS/PÚBLIC   
  

Han   de   ser   registrats   per   la   seva   traçabilitat   

Aportarà  una  declaració  responsable  conforme  no  presenta  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              
al   de   la   signatura   del   document.   

Evitarà  la  formació  d’aglomeracions  en  els  espais  d’entorn  i  accessos  a            

l’activitat.   Mantindrà   la   distància   de   seguretat.   



CLUB   TENNIS   TAULA   CASTELLNOU   DE   SEANA   

  

Farà  ús  de  la  mascareta  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's  la  mascareta  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 .   

Facilitarà  les  dades  de  contacte  per  al  registre  de  les  persones  assistents  a               
l’activitat   que   garanteixi   la   traçabilitat   del   grup.   

Per  tal  de  facilitar  els  aforaments  de  les  instal·lacions,  caldrà  verificar,  (amb  els               
responsables  del  club),  el  número  màxim  de  persones  que  poden  entrar  dins              
d’una   instal·lació   esportiva.   

  
j. L’   ORGANITZADOR   
  

Dur  a  terme  una  neteja  inicial  exhaustiva  i  la  desinfecció  dels  espais  i  el                
material  d’ús  de  l’activitat  que  aporti  l’organitzador.  La  neteja  del  local.  anirà  a               
càrrec  del  CTT  Castellnou  de  Seana.  S'efectuarà  abans  i  després  de  cada              
encontre.     

Establirà  indicadors  per  a  evitar  la  formació  d’aglomeracions  de  persones.  Les             
valles  limitadores  de  la  zona  de  joc  també  seran  les  que  formin  un  camí  que                 
servirà  per  anar  al  lavabo  i  per  sortir  del  local.  En  el  croquis  adjunt  queda  tot                  
detallat.     
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4.2 DURANT   LA   COMPETICIÓ   
  

  

a. L’ESPORTISTA   
  

1. Sempre  que  sigui  possible  mantenir  la  distància  de  seguretat  i  evitar  el              
contacte   amb   altres   participants.   

2. Higiene   i   desinfecció   de   mans   periòdica.   
3. Mantenir   els   seus   materials   dins   d’una   bossa   pròpia.   
4. Evitar   l’encaixada   de   mans   entre   jugadors,   entrenadors…   

  
b. ÀRBITRE   

  
Cal   tenir   en   l’espai   de   l’àrbitre   gel   hidroalcohòlic,   sabó,   paper   i   paperera   de   
pedal.     
  

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

  
  
  
d. L’ORGANITZADOR     
  

• Dur   a   terme   ventilació   de   la   sala   periòdicament.   
• En  la  mesura  possible,  desinfectarà  el  material  que  hagi  de  ser             

compartit   entre   els   participants   després   de   cada   ús.   
• Desinfectarà   els   vestuaris   i   dutxes   després   de   cada   torn.   
• Garantirà  el  subministrament  del  gel  hidroalcohòlic  fins  al  final  de            

l’activitat.   
• El  responsable  del  compliment  de  PROTOCOL:  El   Sr.  Josep  Pallàs            

Ribé    supervisarà   que   es   compleixi   i   resoldrà   i   anotarà   les   incidències.   

  

e. EL   PÚBLIC   
  

No   hi   podrà   haver   públic,   només   acompanyants   dels   jugadors   prèviament   
identificats   per   a   poder   fer   la   traçabilitat.   També   hauran   de   dur   el   document   
omplert   i   signat   de   la    descàrrega   de   responsabilitat .     
  
Mantindrà   la   distància   de   seguretat   en   tot   moment   i   es   situarà   en   la   zona   
destinada   a   l'equip   visitant   assegut   en   cadires.     
  
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   instal·lació,   així   com   les   
designacions   de   seients   i   control   de   l’aforament.   

Vetllarà   perquè   es   respectin   les   mesures   de   les   persones   que   es   tenen   al   
voltant.   
  
Avisarà   als   responsables   de   la   instal·lació,   de   qualsevol   situació   que   pugui  
comprometre   a   la   resta   de   participants.   
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4.3.   DESPRÉS   DE   LA   COMPETICIÓ   
  

   a.   L’ESPORTISTA     
Mantindrà   els   seus   materials   personals   en   la   borsa   pròpia   que   aporti   a   l’efecte.   
Mantindrà   la   distància   de   seguretat   en   els   seus   desplaçaments.   Si   fa   falta   
utilitzar   els   vestuaris   i   dutxes,   cal   mantenir   també   la   distància   de   seguretat   i   no   
desplaçar-se   descalç.   Cal   ser   respectuós   amb   les   directrius   marcades   i   
aplicar-les.   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.   

  
  b.   LES   PERSONES   TREBALLADORES   I   VOLUNTÀRIES   

  Mantindrà   la   distància   de   seguretat   en   els   seus   desplaçaments.   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.     

  
c.   L’ORGANITZADOR     
El   responsable   de   compliment   del   PROTOCOL   de   cada   instal·lació,   supervisarà   
el   flux   de   trànsit   en   l’entrada   i   sortida   per   evitar   la   formació   d’aglomeracions.   Es   
recomanable   enviar   al   club   visitant   el   protocol   d’accés   de   la   instal·lació.   Es   
recomanable   que   es   faci   un   registre   del   públic   assistent.   Per   tal   de   facilitar   
l’assistència   de   públic,   el   club   local   i   visitant,   controlaran   les   persones   que   
acompanyin   al   grup.    Els   Clubs   guardaran   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   COVID19.   
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                    MAPA   DEL   LOCAL   DEL   CTT   CASTELLNOU   DE   SEANA   
  

   
    


