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PROTOCOL COVID 
 

TEMPORADA 21-22 
 
 

1- EL LOCAL 
 

Una hora abans, com a mínim, de l’inici de l’encontre, el CLUB garantirà: 
 

 La ventilació del poliesportiu.  
 

 Es farà el seguiment protocol·lari de mesures (ANNEX 1). 
 

 La porta d’emergència romandrà oberta fins la finalització de l’encontre. 
 

 L’accés y sortida al pavelló es farà per aquesta porta. 
 

 A l’entrada del Pavelló hi haurà una taula amb Gel Hidroalcohòlic que s’hauran 
d’aplicar a les mans obligatòriament tots els jugadors i acompanyants abans d’accedir.  

 
 
 

MATERIAL ESPORTIU 
 

 Abans que s’iniciï la competició tot el material necessari per la competició (taules, 
xarxes i els seus suports, pilotes, tanques, taula d’àrbitre, marcadors, material 
d’escriptori) serà desinfectat 

MASCARETA 
 

 Pels esportistes, l’ús de la mascareta és 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. 
Pels acompanyants serà obligatòria en tot moment.  

 
VESTIDORS I SERVEIS 

 
 Es recomana sempre que sigui possible, arribar a la sala de joc amb la roba esportiva ja 

posada procurant evitar-ne l’ús del vestidor, encara que estarà disponible per al equip 
visitant. L’accés als serveis serà individual. 
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CADIRES 

 
 Prèviament desinfectades. Al voltant de l’àrea de joc cada jugador tindrà a la seva 

disposició una cadira.  
 

 A més, si l’equip visitant porta acompanyants, es facilitarà cadires per fer-ne ús amb la 
separació suficient de l’àrea de joc. Sent necessari informar amb antelació al CTT 
TREMP del nombre d’assistents que l’equip visitant portarà al no disposar de 
graderies el pavelló. 

 
2- LA PISTA DE JOC 

 
Un cop començada la competició el CTT TREMP facilitarà els estris corresponents 

perquè siguin els mateixos jugadors qui netegin la meitat de la taula on hagin jugat 
després de disputar-se cada partit. El material i l’equipament esportiu propi s’haurà de 
desinfectar abans del seu ús. 
 

3- 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, entrenadors…  

 
 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. (ANEXE 2)  
 

 https://docs.google.com/document/d/1BJ-SOA-BCryQCy7vi3R1VinE7y3mStnfkqtC-
0NnRjY/edit?usp=sharing  
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4- TRAÇABILITAT ESPORTISTES/ACOMPANYANTS/PÚBLIC 

 
 Per poder accedir al pavelló i facilitar la traçabilitat en cas de contagi, es demanarà  als 

jugadors i als acompanyants, la declaració responsable conforme no presenta 
símptomes de tenir COVID-19 (ANNEX 2) 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. 

 
 També es demanarà tant als jugadors com als acompanyants: Nom, Nº DNI / NIE, 

Telèfon de contacte. Aquestes dades romandran junt amb les Declaracions 
Responsables de tots els jugadors i acompanyants en poder del  CTT TREMP durant 30 
dies naturals, i estarà a disposició de les autoritats sanitàries en cas que sigui requerit 
com a conseqüència de positius en contagi de COVID19.(ANNEX 3) 

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

 
 Es mantindrà la distància de seguretat en tot moment.  

 
 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 .  

 
 El públic s’asseurà a les cadires que el responsable els indiqui; aquest responsable 

diferenciarà clarament la localització dels espectadors locals, els visitants i aquells que 
siguin neutres i vinguin a gaudir de l’espectacle del nostre esport.  

 
 Els itineraris seran els mateixos que els dels jugadors, amb l’excepció que el públic no 

podrà accedir a l’àrea reservada pels jugadors, ja sigui recinte de joc, cadires i grades 
reservades per als competidors. O sigui, entraran per l’accès principal, es dirigiran a les 
cadires reservades per al públic i sortiran del recinte per la porta d’emergència.  
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ANNEX 1 
SEGUIMENT PROTOCOL·LARI MESURES 

 
 
a.  VENTILACIÓ, REALITZADA 1 HORA ABANS ☐  
 
b.  DESINFECCIO DEL MATERIAL, REALITZADA 1 HORA ABANS ☐ 

 
c.  RECOLLIDA DE LES DECLARACIONS RESPONSABLES ESPORTISTES I 

ACOMPANYANTS☐ 
 
d. RECOLLIDA DADES PER FACILITAR TRAÇABILITAT ESPORTISTES I 

ACOMPANYANTS ☐ 
 
e. ACOMPANYAR A ESPORTISTES I ACOMPANYANTS A LES RESPECTIVES 

UBICACIONS ☐ 
 
f. DESINFECCIO DE LES TAULES REALITZADA PER ELS ESPORTISTES 

ENTRE PARTITS ☐ 
 
g. DESINFECCIO DE TANQUES REALITZADA PERIODICAMENT ☐ 
 
 
 
 
 
INCIDENCIES:  
 
 
 
 
 
 
 
Data: 
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ANNEX 2 
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A  

ESPORTISTES I ESPECTADORS 
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ANNEX 3 
DADES DE CONTACTE ESPORTISTES I 

ESPECTADORS TRAÇABILITAT COVID-19  
 
 

 


