
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocol Covid

  

Protocol Covid-19 



 

El present protocol Covid de l’AEE La Sedeta és d’estricte i obligat compliment 
per a esportistes i entrenadores i entrenadors. 

Serà un protocol que variarà en funció de les recomanacions o obligacions que 
arribin per part de les entitats pertinents o en funció de les decisions que 
puguem prendre les responsables d’elaborar-lo, guiades pel desenvolupament 
de la pandèmia i sempre vetllant pel benestar de totes i tots els integrants de la 
nostra associació. 

A la nostra pàgina web sempre hi podreu trobar la versió més actualitzada del 
protocol. 

Qualsevol dubte, podeu fer-nos-el arribar mitjançant el correu electrònic 
aeelasedeta@gmail.com. 

Moltes gràcies per avançat per la bona predisposició. 

Salut, 

 

Elena López 
Responsable Covid AEE La Sedeta 

Sara González 
Delegada d’esports 

Marga Gal 
Presidenta 

Pilar Salinas 
Coordinadora PCEE 

 

 

 

 

 

 

Última actualització: 8 de setembre de 2020 

Primera edició: 26 d’agost de 2020 
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Entrades i sortides 

L’entrada es farà per la porta principal (Indústria-Sicília) 
La sortida es farà per la porta del Passatge Llavallol. 

Per controlar l’accés, els jugadors tindran un codi QR 
personalitzant mitjançant APP o carnet físic. 

Serà obligatori rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic 
en entrar al recinte. 

A vòlei, les entrades es faran esglaonades amb franges de 
5 minuts per equip. Si algun/a esportista arriba quan el seu 

equip ja ha entrat, haurà d’esperar que entrin la resta 
d’equips abans de poder-hi accedir.  

Queda totalment prohibit quedar-se dins del recinte en 
finalitzar l’entrenament. 

L’ús de mascareta i mantenir la distància de seguretat és 
obligatori en l’entrada i sortida del centre. 

No es permetrà l’accés a cap esportista que no hagi 
presentat el document de responsabilitat. 

Es prendrà la temperatura a tothom qui entri.  
En cas que superi la temperatura que fixi el Departament 

(en dues preses) no se li permetrà l’accés. 

A vòlei, una vegada dins del recinte, caldrà que s’esperin 
separats de la resta d’equips fins que comenci 

l’entrenament 

Pel bon funcionament de l’activitat, es prega màxima 
puntualitat 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Instal·lació i material 

No es podrà fer ús de les fonts 

Els lavabos del vestíbul estaran oberts. 
Caldrà accedir-hi de manera individual, fent ús de la 

mascareta i del gel hidroalcohòlic 

Caldrà que cada esportista porti una bossa amb la seva 
ampolla d’aigua degudament identificada i una ampolla de 

gel hidroalcohòlic. 

El material esportiu seguirà una desinfecció periòdica 

Les entrenadores i entrenadors seran els únics 
responsables de muntar i desmuntar les pistes. 

A les instal·lacions no podrà accedir-hi ningú a qui no li 
pertoqui entrenar en aquella franja. 

No es podrà fer ús dels vestidors 

El gimnàs no estarà habilitat per a la pràctica esportiva 



  

Desenvolupament dels entrenaments 

S’utilitzaran pilotes numerades per pistes i no es podran 
intercanviar. 

Un/a esportista no podrà participar a un entrenament que 
no sigui el seu. 

Els entrenadors i entrenadores hauran de fer ús de la 
mascareta en tot moment. 

Els i les esportistes no caldrà mentre realitzin la pràctica 
esportiva. 

Tots els entrenaments disposaran d’un mínim d’una pausa 
d’hidratació on serà obligatori desinfectar-se les mans amb 

el gel propi. 



Desenvolupament dels partits 

A l’espera del protocol del CEEB. 



 

Possibles casos 

Si en un equip produeix un cas positiu confirmat per prova 
PCR, la família de l’esportista ho ha de comunicar 
immediatament i l’equip complet no assistirà als 

entrenaments ni partits durant els posteriors 14 dies. 

Si un membre de l’equip té simptomatologia compatible 
amb la Covid-19 ho ha de comunicar immediatament i no 
assistir a l’entrenament o partit. L’equip no es confinarà 

fins tenir la confirmació del PCR d’aquest membre. 


