PROTOCOL COVID-19
ESPORTS D’EQUIP
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ÚS DE LA MASCARETA
LA MASCARETA S’HA DE DUR EN BON ESTAT I BEN COL·LOCADA, TAPANT EL NAS I LA
BOCA.
Per als equips:
• Totes les persones de la banqueta hauran de portar la mascareta en tot moment.
• Mentre els jugadors estiguin a la pista de joc i hi participin activament, no estaran
obligats a portar la mascareta (voleibol recomanable).
• Els entrenadors i delegats hauran de portar mascareta en tot moment.
• Durant la presentació de llicències i signatura de l’acta, s’ha de mantenir la distància de
seguretat. Primer un entrenador i després l’altre.
Per als tutors de joc:
• L’ús de la mascareta serà obligatòria en tot moment dins la instal·lació, excepte mentre
joc estigui actiu i s’estigui xiulant el partit (voleibol recomanable).
• Durant els temps morts i descansos entre períodes, s’ha de portar la mascareta.
• Els anotadors han de portar la mascareta durant tot el partit.

HIGIENE I DESINFECCIÓ
Es recorda la importància de rentar-se les mans de forma freqüent, com a mínim, amb gel
hidroalcohòlic.
• Es recomana rentar-se les mans amb aigua i sabó abans i després dels partits.

• Demanem que els entrenadors portin un bolígraf al partit per a poder signar l’acta. Així
evitem compartir aquests estris amb els tutors de joc.
• Els equips són els responsables de desinfectar el seu material.
• L’equip local serà el responsable de desinfectar la pilota de joc.
• Es demana als equips que no canviïn de banqueta durant el canvi de camp del partit.
En cas de voler-ho fer, l’equip local haurà de desinfectar les banquetes abans del canvi.

ACCÉS INSTAL·LACIONS

• El titular de cada instal·lació és el que coneix i determina l’aforament d’aquesta.
• Cada escola i entitat pot decidir si deixa o no entrar públic, i quants acompanyants
podran entrar (es recomana el mínim possible, 1 acompanyant per esportista).

• Les decisions sobre l’accés del públic a les instal·lacions s’han de respectar, però han de
ser iguals per ambdós equips.
• Des del Consell s’informarà de les condicions d’accés a cada instal·lació.

DOCUMENTACIÓ PARTITS

Què han de portar els equips a cada partit:
• Full de llicències: Tots els integrants del grup estable estaran dins el mateix full.
• Full de traçabilitat: En cas de poder tenir públic, cada equip registrarà les dades dels
seus acompanyants. S’entregarà a l’equip local que serà l’encarregat de guardar-lo per
possibles rastrejos.

PROTOCOL DAVANT UN POSSIBLE POSITIU
Un jugador, tècnic o tutor de joc que presenti símptomes compatibles amb Covid-19 NO
es pot presentar a un partit.
1. En cas de detectar un possible positiu (persona que ja ha parlat amb l’autoritat
sanitària i està pendent de fer-se PCR), el responsable Covid-19 de l’entitat ha d’avisar
IMMEDIATAMENT al Consell Esportiu del Maresme.
2. Els grups estables implicats hauran de suspendre els seus entrenaments, així com
també els grups estables que comparteixin tècnics.
3. Cap grup estable implicat podrà participar en cap competició ni activitat fins conèixer
el diagnòstic mèdic.
4. El responsable Covid-19 de l’entitat del possible positiu haurà de comunicar al Consell
Esportiu el resultat del diagnòstic mèdic, per donar-lo a conèixer a la resta d’entitats
implicades.
5. Si el resultat mèdic és negatiu (-) es reinicia l’activitat amb normalitat. Si el resultat
mèdic és positiu (+) el responsable covid-19 de les entitats implicades haurà de trucar
al 061, explicar el cas i seguir les indicacions de les autoritats sanitàries.
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