Protocol d’actuació d’entrenaments de bàsquet al Palau Municipal
d’Esports.

1. Introducció
El Club Bàsquet Cambrils ha elaborat aquest protocol d’actuació per poder
realitzar entrenaments al Palau Municipal d’Esports de Cambrils d’obligat
compliment per a qualsevol membre del club a partir de l’inici dels
entrenaments de la temporada 20/21.
2. Procediment
Es realitzaran entrenaments per equips sense superar la normativa amb un
màxim del 50% de l’aforament o grups de fins a 20 persones i per un període
màxim de 70’ entre l’inici i el final de l’activitat i per grup, es farà una neteja
de material i zona d’entrenament entre un grup i l’altre. En el nostre cas, com
a màxim, seran equips formats per 15 jugadors/es, 2 entrenador/es i 1
preparador físic.
A més hi haurà la persona responsable del control d’aplicació de les mesures
higièniques.(PR)
Procediment a seguir:
Primer accedirà a la pista només la persona responsable del control
d’aplicació de les mesures higièniques i l’entrenador per preparar el material i
que es troba ala sala de material.
Un cop es tingui el material preparat i desinfectat a la pista, s’obrirà l’accés a
la pista per als/les jugadors/es i entrenadors/es per la porta de ferro que dona
al carrer directament (davant IES Cambrils) i s’entrarà esglaonadament on la
persona responsable (PR) facilitaria gel hidroalcohòlic als membres de l’equip
que participa, es prendrà la temperatura (amb més de 37,3ºC no es podrà
accedir) i caldrà desinfectar-se les sabates a la catifa desinfectant.
Els jugadors/es, accediran a la pista directament i s’ajuntaran i es distribuiran
per equips en la pista que se’ls indiqui. Durant l’entrenament podran utilitzar
el gel hidroalcohòlic tantes vegades com es necessiti.
Els/Les entrenadors/es portaran la mascareta obligatòria i mantindran les
distàncies de seguretat durant l’entrenament.

No es disposarà de vestidors, per tant cal que els/les jugadores vinguin
canviats de casa. Només podran portar una petita bossa per portar el mínim
imprescindible (ampolla d’aigua, xancletes, una tovallola, etc.) també caldrà
portar la declaració responsable (només el primer dia d’entrenament) signada
i en cas de menor d’edat, signada pel pare o mare. Deixaran la bossa al voltant
de la pista amb una distància de 2 metres entre un i altre.
Un cop finalitzat l’entrenament, els/les jugadors/es abandonaran les
instal•lacions per on el responsables els indiquin on es tornaria a facilitar el
gel hidroalcohòlic.
Un cop no hi hagi cap participant a la pista, la persona responsable (PR) i els
següents entrenadors es faran càrrec de la neteja del material i zona de joc
per procedir al següent grup d’entrenament.

Protocol d’actuació en cas de detecció simptomàtica i/o positiu en
COVID-19.
: cas que compleix criteri clínic de cas sospitós
fins a obtenir el resultat de la PCR.
- Persona que compleix criteri clínic de cas sospitós amb PCR positiva.
- Persona que compleix criteri clínic de cas sospitós, amb PCR negativa i resultat
positiu a IgM per serologia d’alt rendiment (no per test ràpids) o
immunocromatografia.
- Persona asimptomàtica amb PCR positiva amb IgG negativa o no practicada.
- Persona asimptomàtica amb serologia IgG positiva independentment del resultat
de la PCR.
□ Centre/entitat des d’on es realitza la trucada.
□ Persona i càrrec que realitza la trucada
□ Persona, data i hora que ens ha comunicat el cas.
□ Persona/es presumptament afectades
□ Activitats, espais o serveis que comparteixen les persones afectades segons
tinguem informació.
□ Tipus de cas:
Comunicat de cas confirmat amb infecció activa.
Comunicat de cas confirmat amb infecció resolta.
Comunicat de cas sospitós: la/les persones sospitoses es mantindran en aïllament
(l’annex 8 https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019ncov/material-divulgatiu/procedimentactuacio-coronavirus.pdf ) en espera del
resultat de la PCR i s'iniciarà en aquest moment la identificació dels seus
contactes estrets per part de l’entitat.

fins que arribin els seus pares o persona responsable a recollir-lo. En
tots els àmbits si el sospitós és un adult cal també indicar-li immediatament la
necessitat d’aïllament i avisar a un centre sanitari.

Els membres de la seva unitat de convivència, si s’escau, i la persona monitora
del grup completaran la jornada a l’activitat fisicoesportiva, mantenint la separació
amb la resta de grups.
Al dia següent els membres de la unitat de convivència, si s’escau, i el personal
monitor d’aquell grup continuaran a la unitat de convivència sense barrejar-ser
amb la resta d’unitats, a l’espera dels resultats del cas en estudi.

S’informarà telefònicament a les famílies, en cas de menors d’edat, de la unitat de
convivència.
Quan s´obtingui el resultat de la PCR del cas:
els contactes seran informats pel centre a l’equip de gestió
de contactes i se’ls indicarà inici de la quarantena, detecció de necessitats de
suport i derivació. No obstant, abans d’aquest moment i per un principi de màxima
precaució, es pot informar els convivents de la situació, fent les recomanacions
oportunes respecte a les precaucions d’higiene respiratòria i rentat de mans i
símptomes d’alarma de la malaltia intentant evitar sortides innecessàries fins
obtenir el resultat de la prova del cas sospitós.

i no hi ha alta sospita clínica, el cas es dona per descartat i
finalitza l’aïllament; no és necessària la quarantena dels contactes.
En cas d’activitats amb menors de 18 anys, un cop es disposi del resultat de les
proves del pacient:
, els infants i la persona monitora del grup podran reprendre les
seves activitats, un cop el Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a
Emergències de Salut Pública (SVE) corresponent l’autoritzi, en base al seu
coneixement de la situació epidemiològica al casal i a la comunitat.
, el Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències
de Salut Pública (SVE) indicarà quarantena durant 14 dies al seu domicili als
membres de la unitat de convivència i a la persona monitora del grup (contactes
estrets del cas). Com a contactes estrets d’un cas positiu, s’indicarà també fer-los
una PCR i, segons el criteri del Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a
Emergències de Salut Pública (SVE) poden incloure’s també altres accions.

