
 

PROTOCOL COVID-19 CLUB ESPORTIU ALGAIDA 
 

NORMES GENERALS 

 

➢ L’accés al recinte del camp de futbol queda restringit als jugadors, entrenadors, directius i 

familiars acompanyants. 

➢ Abans de començar l’entrenament o partit (quan es pugin fer) es prendrà la temperatura a 

tots els jugadors i tècnics. 

o Si aquesta supera el 37,5° hauran d’abandonar el recinte i marxar a casa. 

➢ El mateix procediment es realitzarà amb totes les persones que presenciïn l’activitat. 

➢ Els acompanyants que quedin a presenciar l’entrenament o partit, en tot moment hauran de 

complir amb la normativa vigent (mantenir la distancia de seguretat interpersonal de, al 

manco, 1,5 metres, dur la mascareta posada, etc.). 

➢ Els jugadors i cos tècnic hauran de fer us de la mascareta excepte durant el temps que 

estiguin damunt el terreny de joc realitzant l’entrenament. 

➢ Els entrenadors i auxiliars hauran de dur posada la mascareta en tot moment, inclús mentre 

dirigeixin l’entrenament. 

➢ Demanem que en la mesura del possible no es faci us dels vestidors. 

o En cas excepcional es podran utilitzar amb previ avís al directiu del equip 

corresponent. 

o És obligatori rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic (estarà disponible dins cada 

vestidor) abans d’entrar i al sortir del vestidor. 

➢ És obligatori que cada jugador dugi la seva pròpia botella per beure. 

o Aquesta ha d’estar marcada amb el nom. 

o Hi haurà garrafes per emplenar les botelles. 

o Està terminantment prohibit beure directament de la garrafa o de botelles d’altres 

jugadors. 

➢ Els jugadors han de dur una borsa, marcada amb el seu nom, per poder guardar durant 

l’entrenament la mascareta i roba que vulguin dur per canviar-se després del entrenament. 

➢ NO es pot accedir al terreny de joc fins que tots els components del equip que entrena 

anteriorment hagin sortit d’ell. 

➢ L’accés al magatzem (quarto dels balons i material) està restringit als entrenadors, ajudants i 

directius. Queda terminantment prohibit als jugadors. 

 

SISTEMA D’ACCÉS AL RECINTE I AL TERRENY DE JOC (veure plànol adjunt) 

 

➢ L’accés serà per la barrera petita, la grossa estarà tancada. Per tant, NO es permet aparcar el 

cotxe dins el recinte. 

➢ La barrera del accés per la zona de les pistes de tennis també estarà tancada. 

➢ Els equips que entrenin al primer torn d’entrenaments poden accedir directament al terreny 

de joc a la zona on lis correspongui realitzar l’entrenament. 

➢ Els jugadors dels equips que entrenin al segon o tercer torn han d’anar a la zona d’espera 

(ubicada darrera la porteria del bar) i esperar allà fins que l’equip anterior hagi abandonat en 

la seva totalitat el terreny de joc. 

➢ L’accés al camp serà per l’entrada que hi ha al corner de devora els vestidors antics. 



➢ La sortida SEMPRE serà per l’accés de davant els vestidors de la grada. 

➢ En el cas de que algun familiar hagi de recollir als infants, s’ha d’evitar acumulació de gent en 

el moment de la recollida. 

 

DISPOSICIONS FINALS 

 

➢ Aquest protocol queda supeditat a la normativa vigent. 

➢ Apel·lem a la responsabilitat dels pares, mares i jugadors i donem per suposat que els que 

presentin símptomes del Covid-19, o els han sofert els darrers 15 dies, NO acudiran al 

entrenament o partit. 

 

Algaida, 11 de setembre de 2020. 

 

 

(Retallar per la línia i entregar signat) 

 

SIGNATURES D’ACCEPTACIÓ 

Jugador 

El que signa____________________________________________, jugador del C.E. ALGAIDA, 

declara haver llegit i accepta les normes del Protocol Propi del Covid19 que conté el present 

document. 

Algaida, a__________ de___________________________ de___________. 

 

Pare/Mare o tutor 

El que signa______________________________________________, pare/ mare o tutor del 

jugador____________________________________, declara haver llegit i accepta les normes 

del Protocol Propi del Covid19 que conté el present document. 

 

Algaida, a_________ de___________________________ de____________ 
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