
 

 

Protocol COVID-19  
 

 

1. Declaració responsable 

1.1. Tots els entrenadors i les entrenadores, per poder iniciar els entrenaments, han d’enviar per correu 
electrònic al Club la declaració responsable signada (tsunamisbarcelona@gmail.com), i també han 
d’haver llegit aquest document. 

1.2. Tots els jugadors i les jugadores, per poder assistir a l’entrenament, han de lliurar al seu entrenador/a, 
la declaració responsable signada pel pare/mare (o pel mateix/a jugador/a en cas que sigui major 
d’edat) i haver llegit aquest document. L’entrenador/a farà arribar totes les DR al coordinador tècnic 
del Club. 

 

2. Protocol en cas de sospita de símptomes compatibles amb la COVID-19 

Tota persona (jugador/a o entrenador/a) que presenti símptomes compatibles amb la COVID-19 no hauria 
en cap cas d’assistir a l’entrenament. Si tot i així hi assisteix, i se li observa algun símptoma, es procedirà 
de la manera següent: 

2.1.  L’entrenador/a o la persona autoritzada del club o de la instal· lació aturarà l’entrenament. 

2.2. Es seguirà amb les mesures de desinfecció de tota persona i material amb que la persona amb 
símptomes hagi estat en contacte durant l’entrenament. 

2.3.  Es convidarà la persona amb símptomes a abandonar l’entrenament per assistir al seu CAP de 
referència i que li apliquin el protocol corresponent, i s’avisarà a la família en cas dels menors d’edat, 
i al responsable de COVID-19 del club (enviar correu electrònic a alexislunaaufroy@gmail.com, amb 
còpia a tsunamisbarcelona@gmail.com). Caldrà que la persona o la família faci arribar l’informe del 
CAP al responsable de COVID-19 del club (enviar correu electrònic a alexislunaaufroy@gmail.com, 
amb còpia a tsunamisbarcelona@gmail.com) per rebre l’autorització abans de tornar a qualsevol 
entrenament. 

2.4.  L’entrenador/a informarà a totes les persones el grup d’entrenament i a les seves famílies, que aquest 
grup d’entrenament no podrà tornar a entrenar fins que el club rebi l’informe mèdic i les 
recomanacions del CAP.  

2.5.  L’entrenador/a recomanarà a tot el grup d’entrenament que segueixi les mesures establertes per les 
autoritats sanitàries d’observació i control per si pogués haver-se produït contagi (presa de temperatura 
també a casa, distanciament, observació inici de símptomes, etc.). 

 

3. Instal· lacions d’entrenaments i partits 

3.1. Cal respectar l’aforament màxim establert per les autoritats. 

3.2. Al Clot no es podrà fer ús dels vestuaris fins a nou avís. 

 

4. Material esportiu 

4.1.  Tot el material d’ús col· lectiu de l’entrenament serà degudament desinfectat abans i després de 
l’entrenament pels entrenadors/es (queda prohibit que qualsevol altre persona toqui el material). 

4.2.  Es recomana no compartir cap mena de material amb altres jugadors/es i mantenir en tot moment el 
casc i els guants posats. 



 
 

5. Desenvolupament dels entrenaments 

5.1.  Es disposarà de gel hidroalcohòlic per el rentat de mans abans i després de l’entrenament per part de 
tots/es els/les jugadors/es i entrenadors/es. 

5.2.  Els entrenadors/es aniran amb mascareta quan no puguin mantenir la distància de seguretat de 1,5 
metres, i portaran un registre dels assistents a cadascun dels entrenaments, per indicació de les 
autoritats, que passaran setmanalment per correu electrònic a la secretaria del club 
(tsunamisbarcelona@gmail.com). 

5.3.  Està completament prohibit beure de les aixetes de la instal· lació, i també d’una altra ampolla que no 
sigui pròpia i per tant recomanem que cadascú porti la seva, i per Icària cal portar-la plena d’aigua. 

5.4.  Cada entrenador/a és responsable de garantir el seguiment d’aquest protocol a les seves categories i 
de mantenir sempre una bona comunicació amb el responsable de compliment de les mesures de 
seguretat del club (qui supervisarà i controlarà el desenvolupament i bon compliment de les mesures 
preventives que estiguin impossades a la instalació i activitats esportives). 
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