MESURES ANTICOVID PER A LA COMPETICIÓ
AL PAVELLÓ MUNICIPAL DE CAMBRILS
S’accedirà a la instal·lació per la porta que indiqui el responsable del CB Cambrils. Aquest
mirarà la temperatura (amb un màxim de 37,5ºC per poder entrar) i aplicarà gel hidroalcohòlic
(es vol deixar clar que en cas de ser al·lèrgic/a a aquest gel, el/la participant podrà utilitzar els
seus propis gels/sabons per desinfectar-se les mans, inclús poder anar als lavabos a fer una
neteja amb aigua sabó).
Al responsable del CB Cambrils se li haurà d’ensenyar el full dels participants que participaran
del partit.
Un cop fet el control d’entrada i comprovat que la llista coincideix amb els/les que accedeixin,
acompanyarà a l’equip a la pista on tindrà lloc el partit.
Mesures de prevenció́ i protecció́ de la instal·lació́ : El CB Cambrils com a organitzador del
partit adoptarem les mesures de protecció́ i prevenció́ en la instal·lació́ esportiva (accés, zones
comuns de trànsit a la pista, punts d’higiene i neteja i sortida dels participants).
Control d’assistència als partits: Cada equip (Club) haurà̀ de tenir perfectament relacionades
a les persones que assisteixen al partit, tant siguin esportistes, entrenadors, tècnics, directius,
voluntaris, delegats I qualsevol altra persona que pugui participar en el partit a efectes de poder
facilitar el seu rastreig. S’haurà de mostra l’entrada l’Annex 4 (REGISTRES D’ACTIVITAT –
CONTROL ASSISTÈNCIA PER A CLUBS ESPORTIUS) i corroborar que són les persones que
entren a la instal·lació.
Material d’higiene dels equips: Cada equip portarà̀ el seu propi material: hidrogel,
mascaretes, guants, farmaciola el qual s’ubicarà̀ en una petita taula al principi de la banqueta
(entre la banqueta i la taula d’auxiliars).
Pilotes per a l’escalfament: Facilitarem un mínim de dues pilotes, que s’estableixin a les
corresponents Bases de Competició́ , les entregarem totalment netejades i desinfectades.

MESURES D’APLICACIÓ ABANS DEL PARTIT
Auxiliars de taula
-

-

La taula i les cadires hauran d’estar netes i desinfectades.
En una de les puntes s’hi posarà̀ un dispensador de gel hidroalcohòlic, capsa de
mocadors d’un sol ús, un polvoritzador de solució́ hidroalcohòlica amb un drap net per
a la neteja de la pilota i una paperera. Els productes d’higiene d’aquesta taula només
seran utilitzats per l’equip arbitral i els propis auxiliars de taula.
Els auxiliars portaran sempre mascareta FFP2.
Els auxiliars de taula, en el cas on no hi hagi botzina, farà servir el xiulet per dintre la
mascareta.

Banquetes
-

Les banquetes estaran netes i desinfectades abans del partit.
Taules d’higiene: S’ubicarà al principi de la banqueta, al costat de la taula d’anotadors.
Cada equip hi posarà̀ el seu material d’higiene i neteja per ser usat únicament pels
seus jugadors i cos tècnic en qualsevol moment que es cregui convenient i sempre
abans d’una substitució́ .

MESURES ORGANITZATIVES DE L’ESCALFAMENT
Arribada a la instal·lació́ : En entrar, caldrà̀ complir amb totes les mesures de prevenció́ i
protecció́ . Tots els membres d’un equip entraran de forma conjunta.
Només accediran a la pista de joc les persones autoritzades: jugadors/es, cos tècnic i
delegat.
Cada equip ocuparà̀ la seva meitat de pista i no podrà̀ fer ús de la taula dels auxiliars de
taula. No estarà̀ permès traspassar la meitat de la mateixa pista. Cada equip romandrà̀ en la
seva meitat i hi desenvoluparà̀ les seves activitats d’escalfament de forma ordenada. En cap
cas cap membre de cap dels dos equips podrà̀ asseure’s, recolzar-se o tenir contacte amb la
taula d’anotadors amb la finalitat de mantenir-la preparada higiènicament fins a l’arribada de
l’equip arbitral.
Prohibició́ de salutacions: Està totalment prohibit la salutació́ a membres de l’altre equip o
equip arbitral mitjançant contacte físic (mans o abraçades). Ens saludarem respectant la
distància de separació́ evitant el contacte físic.
Pilotes d’escalfament. Com s’ha indicat en les mesures de planificació́ , facilitarem un mínim
de dues pilotes que estableixin les bases de competició́ de la corresponent categoria
degudament netes i desinfectades.
Signatura dels entrenadors per al cinc inicial i comunicacions amb l’equip arbitral.
-

L’entrenador portarà̀ sempre la seva mascareta degudament col·locada tapant boca i
nas. (Obligatori mascareta tipus FFP2 o KN95)
Mantindrà̀ sempre una distància de seguretat interpersonal de almenys 2 metres.
No estarà̀ permès saludar l’equip arbitral amb les mans i molt menys tenir qualsevol
mena de contacte físic.
Comunicarà̀ als auxiliars de taula el cinc inicial i farà̀ la seva signatura evitant estar
massa a prop d’ells i portant el seu propi bolígraf per signar. En el cas que hagués de
signar amb el de l’anotador, aquest s’haurà̀ de desinfectar abans i desprès de la
signatura.

MESURES D’APLICACIÓ DURANT EL PARTIT
Només s’utilitzarà̀ una única pilota. Per garantir la seva higiene, s’usarà̀ una sola pilota. En
cas d’haver-se d’utilitzar una altra pilota, aquesta, es desinfectarà.
Equipament esportiu per a la prevenció́ dels participants:
Mascaretes:
-

Àrbitres i jugadors/es en pista: OPCIONAL
Tècnics a la banqueta: OBLIGAT (FFP2 o KN95)
Jugadores/s a la banqueta: OBLIGAT

Ampolla d’aigua i tovalloles. Cadascú́ caldrà̀ que porti la seva i en cap cas es podran
compartir.
Rentada de mans durant el partit: Cada jugador s’haurà̀ de rentar les mans amb gel
hidroalcohòlic abans de començar cada període. En cas de no estar en el quintet inicial del
període corresponent, ho farà̀ en el moment que es produeixi la seva entrada al camp cobrint

una substitució́ . Es recomanable que en qualsevol substitució́ , el jugador que entra a pista es
renti les mans.
Prohibició́ d’escopir o expulsar secrecions nasals a la pista o en zones properes: Per
això̀ , aniran a la taula d’higiene i faran la corresponent neteja.

MESURES D’APLICACIÓ DESPRÉS DEL PARTIT
Salutació́ de comiat. No hi haurà̀ d’haver contacte físic; els equips es col·locaran
paral·lelament a la taula d’anotadors on es trobaran els àrbitres i entre ells es podran fer una
reverència amb el cap o bé aixecant un braç i sempre mantenint la distància de 2 metres.
Retirada de la pista. Es farà̀ de forma ordenada per abandonar la instal·lació́ de forma
individual i sense formar aglomeracions ni aturar-se uns quants a parlar. En cas que hi
haguessin més partits de forma simultània a la mateixa instal·lació́ , l’entrenador haurà̀ de vetllar
perquè̀ els seus jugadors surtin degudament de la instal·lació́ sense barrejar-se amb membres
dels altres equips.
Acta de paper: L’àrbitre principal l’acabarà̀ de tancar a la taula d’auxiliars amb la mascareta
posada i un cop signada, repartirà̀ una còpia a un responsable de cada equip.
Neteja i desinfecció́ . Es netejarà i desinfectarà la pista abans que hi entrin els jugadors del
següent partit.

Volem recordar que tots els participants tenen les següents obligacions:











Complir amb les normes i pautes d’higiene i prevenció́ dels contagis per la
COVID19 que s’estableixin per l’FCBQ i pel seu Club per al
desenvolupament de competicions.
No anar als partits de competició́ en cas de tenir símptomes compatibles
amb la COVID19 o qualsevol malaltia que presenti simptomatologia similar.
Informar els responsables del Club i les autoritats de les incidències que es
produeixen a la seva salut. En el cas dels menors, aquesta obligació́
correspondrà̀ als seus pares o tutors.
Complir les quarantenes o mesures que es puguin establir en el cas de
sospitar-se o produir- se un contagi de la COVID19.
Acatar i observar estrictament les normes d’ús de les instal·lacions seguint
sempre les indicacions del titular i duent a terme les actuacions d’higiene i
prevenció́ que s’estableixin en cada moment.
Respectar les normes d’ús i manipulació́ dels materials que s’utilitzin en les
competicions.
Actuar sempre de forma diligent amb la finalitat d’evitar actituds i
actuacions que puguin ocasionar contagis.

