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Protocol CP SARRIA contra el Covid-19 

 
Des del CP Sarrià hem volgut establir un protocol d’actuació, seguint les 
premisses facilitades pel govern, per intentar evitar el màxim la propagació del 
virus Covid-19 i per garantir la seguretat de totes les persones que formen part 
de la nostre entitat, entrenadors, coordinadors, jugadors, famílies, membres de 
junta directiva... 
 
Hem de ser conscients que la temporada 2020-2021 serà una temporada 
diferent i que haurà de començar sota unes circumstàncies excepcionals a les 
que no estem acostumats i que ens haurem d’anar familiaritzant el més aviat 
possible. 
Per tal de que tot funcioni correctament necessitarem la col·laboració i la 
implicació de tots els que formem part del club. 
 
Aquest protocol serà activat a partir del primer dia d’entrenament i s’anirà 
ajustant a les indicacions que vagin donant les autoritats sanitàries. 
 
Aspectes referents a entrenaments i partits 
 

- Control de temperatura de tots els jugadors abans de l’inici de la 
pràctica. Si un jugador té una temperatura més elevada de 37,3 haurà de 
tornar cap a casa i no podrà realitzar aquell dia l’activitat 

- Eliminar les situacions habituals que estàvem acostumats fins ara. No 
donar la mà ni fer dos petons. 

- Respectar les distancies de seguretat 
- S’evitarà el màxim possible els espais tancats, vestuaris, quartets de 

material... Com a molt hi podrà haver-hi dues persones alhora en aquests 
espais i sempre amb l’ús de mascareta. 

- S’haurà d’anar sempre amb mascareta per la instal·lació, tret del moment 
en que s’estigui practicant activitat esportiva. 

- Els entrenadors hauran de portar sempre la mascareta. 
- Es farà us del gel hidroalcohòlic abans i després de començar l’activitat 

per part de tots els jugadors i tècnics. 
- Cada jugador haurà de portar el seu bidó d’aigua personal, i aquest serà 

intransferible entre jugadors. 
- Cada jugador haurà de portar el seu pitrall personal i aquest serà 

intransferible entre jugadors. 
- Si l’entrenador dona un pitrall a un jugador, aquell pitrall només podrà 

ser utilitzat durant aquell entrenament per aquell jugador. 
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- No es farà us dels vestuaris a no se que hi hagi una urgència, així doncs 
els jugadors hauran de venir canviats de casa, tret de les botes que es 
posaran i es treuran al camp abans i després de cada entrenament. 

- No hi haurà possibilitat de dutxes, cada jugador es dutxarà a casa seva. 
- El material genèric, com ara piques, tanques, mini porteries... serà 

manipulat pel mínim de personal possible, preferiblement pels 
entrenadors. 

- Els entrenadors desinfectaran el material utilitzat amb esprai desinfectant 
abans i després de cada entrenament.  

- Les entrades i sortides de la instal·lació es faran sempre escalonadament i 
amb ordre. Els jugadors entraran i sortiran de la instal·lació tots junts a la 
hora marcada pel coordinador / entrenador un cop s’hagin tret les botes, 
s’hagin rentat les mans amb gel hidroalcohòlic i s’hagin col·locat 
correctament la mascareta.  

 
Aspectes referents a casos particulars 
 

- Cadascun dels membres que formem el club haurà de ser molt conscient 
i responsable i tenir en compte que tot allò que faci en la seva vida 
quotidiana pot afectar al col·lectiu que forma part dins de la nostra 
entitat. 

- Si un jugador detecta algun possible símptoma haurà d’avisar mitjançant 
un missatge privat a l’entrenador per tal de que aquest apliqui les 
mesures pertinents.  

- Es important comunicar-ho de forma discreta i privada per tal de no 
generar un estat d’alarma i facilitar les mesures de protocol adients 
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Així doncs, al llegir i signar aquest document autoritzo al meu fill/ filla a 
participar en entrenaments i partits amb el CP Sarrià i manifesto que: 
 

- El meu fill/ filla no presenta cap simptomatologia referent al COVID-19 ( 
febre superior a 37,3 graus, tos, malestar general, sensació de falta d’aire, 
pèrdua del gust, mal de cap, fatiga, mal de coll, dolor muscular, vòmits i 
diarrea) o amb qualsevol tipus d’infecció. 

- El meu fill/ filla no ha estat en contacte proper amb alguna persona o 
persones amb simptomatologies probables o confirmades per la infecció 
del COVID-19 en els 14 dies anteriors a realitzar l’activitat. 

- Que s’ha llegit i es respectarà el protocol establert pel club en aquest 
document i es col·laborarà perquè així es compleixi, els participants que 
no el compleixin no podran accedir a realitzar l’activitat 

- Així mateix, al signar aquest document declaro conèixer les mesures 
específiques de protecció i higiene adoptades pel Ministeri de Sanitat pel 
correcte desenvolupament de la pràctica esportiva. 

- El compliment de les mesures esmentades es responsabilitat individual 
de cadascun dels participants. 

 
 
Barcelona a ...................... 
 
 
Signat................................... 
D.N.I., ................................... 


