
 

 

PROTOCOL COVID-19 - U.E.GAUDÍ 

TEMPORADA 2020/2021 

 
 

 

Benvolgudes famílies,  

 

 

En el següent comunicat us exposem el protocol d’obligat compliment que el Club ha 

elaborat seguint les directrius de les autoritats i els gestors de les instal·lacions, per tal de 

garantir la seguretat de jugadors, famílies i entrenadors en la pràctica del bàsquet en les 

nostres instal·lacions. 

 

 

Cal destacar l’obligatorietat de totes  les següents mesures:  

 

- Tots els jugadors hauran de portar omplerta la declaració  de responsabilitat 

individual el primer dia d’entrenament. En cas que no el dugui o no estigui 

omplert adequadament, no podrà participar en l’entrenament.  

 

- Els jugadors no podran accedir a les instal·lacions fins que el seu entrenador els 

hi ho indiqui. En cap cas es permetrà romandre en elles si no s’està duent a terme 

la pràctica esportiva. 

 

- L’equip complet  accedirà a la pista d’entrenament quan l’equip que acaba la 

sessió marxi o ja no estigui fent-ne ús. 

  

- Tothom que accedeixi a les instal·lacions haurà de rentar-se les mans amb el gel 

hidroalcohòlic situat a la entrada o amb sabó, disponible als lavabos.  

 

- Al mateix temps, l’entrenador durà a terme la presa de temperatura de tots els 

membres de l’equip. En cas que el jugador estigui a 37,3 graus de temperatura o 

superior, no podrà participar en l’entrenament i procedirem a avisar al pare, mare 

o tutor legal. 

 

- No es permetrà l’accés a les instal·lacions a qualsevol persona que hagi estat en 

contacte  estret amb algú que hagi donat positiu en els darrers quinze dies. 

 

- Només podran accedir a les instal·lacions els responsables de l’activitat.  

 

- Pel que fa l’assistència de públic en els entrenaments, es limita a un sol pare, mare 

o tutor legal per jugador en les categories : Escola, Pre-mini i Mini. De qualsevol 

forma demanem la mínima assistència possible.   En la resta de categories no es 



 

permetrà l’accés a cap persona que no formi part de l’equip que es disposa a 

entrenar.  

 

- Tots els familiars que assisteixin als entrenaments hauran de dur mascareta i 

respectar el metre i mig de distància . 

 

- És obligatori l’ús de la mascareta en les zones comunes  i mentre no s’estigui 

duent a terme la pràctica esportiva.  

 

- Es recomana mantenir sempre la distancia d’un metre i mig  entre jugadors i 

entrenadors. En el cas que no sigui possible, els entrenadors durant mascareta.  

 

- Els jugadors hauran de dur la seva pròpia ampolla d’aigua o similar. Queda 

prohibit l’ús de les fonts d’aigua si no és per rentar-se les mans.  

 

- L’entrenador s’encarregarà de desinfectar el material que usi i serà l’únic que 

podrà manipular el material mentre no s’estigui fent servir  

 

- La practica esportiva es durà a terme sempre en grups permanents. Per aquest 

motiu i fins el 14 de setembre, on es tornarà a revisar la situació, els jugadors 

només podran entrenar amb un sol equip.  

 

- Recomanem  no fer ús dels vestuaris. És per això que tot els jugadors han de venir 

ja amb la roba esportiva per entrenar. 

 

- Demanem que els jugadors una vegada acabat l’entrenament no es dutxin de les 

instal·lacions. En cas que sigui inevitable, ho faran el grups de no més de 3 

jugadors per vestuari.  

 

- Els amistosos com a locals es duran a terme a la pista descoberta dels jardins de 

la indústria. No es permetrà l’entrada de públic indiferentment de l’edat i 

categoria. 

 

- S’haurà de facilitar a l’ entrenador de cada equip totes les dades necessaris (telèfon 

dels membres de la unitat familiar , email dels pares, mares o tutors legals) per tal 

d’agilitzar els tràmits en un possible cas positiu.  

 

- Degut a les restricció en el numero de persones  en les trobades les reunions de 

cada equip es duran a terme de forma telemàtica. L’entrenador us avisarà de quan 

i com es duran a terme. 

 

- Al pavelló Europolis Holmesplace només es podrà fer ús de la pista 

d’entrenament. L’escalfament i la preparació física es duran a terme fora de les 

instal·lacions 



 

 

- L’entrada i sortida del pavelló es durà a terme per la porta secundaria situada al 

carreró contigu a les instal·lacions. 

 

- L’accés i sortida a pista del pavelló es durà a terme en escales diferents des de els 

vestuaris per tal d’evitar el contacte entre grups diferents. Els equips que estiguin 

esperant hauran de dur mascareta fins a començar l’entrenament. 

 

- L’accés al pavelló està limitat als esportistes i entrenadors. En cap cas tindrà accés 

cap pare , mare o tutors legals dels esportistes.  

 

- Per tal d’evitar actes massius, resten suspesos fins a nou avís, tots  els 

esdeveniments que comporten reunions nombroses. ( 3x3, torneigs, etc...) 

 

- No es duran a terme torneigs de pretemporada .  

 

- Es permeten els amistós a camp contrari sempre i quan es respectin les normatives 

facilitades per les instal·lacions on es durà a terme el partit.  

 

- El responsable del Club en matèria del Covid 19 serà en Ricard Marcos, membre 

de la Junta Directiva del club. 

 

 

Restem a la espera del protocol en competicions federatives facilitat per la  Federació 

Catalana de Bàsquet (FCBQ).  

 

Degut a la situació actual i el seu desenvolupament totes aquestes mesures es poden veure 

afectades en el transcurs de la temporada.  

 

 

 

 

Atentament, 

 

 

 

Unió Esportiva Gaudí 

 
 
 
 


