
 
 

CLUB BÀSQUET BELLPUIG 

INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES REPRESA ACTIVITATS ESPORTIVES.  
L’objectiu d’aqueta circular és establir les condicions i pautes d’actuació dels participants en 
les activitats organitzades pel Club Bàsquet Bellpuig, com a entitat que fa ús de les pistes 
poliesportives municipals, és per la qual cosa que caldrà complir estrictament les mesures 
que estableixi l’Ajuntament en referència a l’ús de les seves instal·lacions esportives. Hem 
d’afegir en aquest punt, que caldrà també tenir en compte l’inici de les obres 
d’acondicionament de la pista del pavelló gran, que dificultaran en gran manera el 
desenvolupament de l’activitat esportiva del club. 

En l’elaboració d’aquestes mesures s’ha tingut en compte la normativa actual i els protocols 
marcats pels organismes competents i l’Administració Pública. 

Les famílies tenen una part important de responsabilitat en l’aplicació d’aquestes mesures 
per això la seva col.laboració és indispensable per al bon funcionament de les activitats 
del Club. 

1.- Aquest document pretén marcar unes pautes bàsiques però és obert a modificacions en 
funció dels canvis que puguin existir en la gestió de la situació i l’evolució de la malaltia, i en 
l’adequació de  la normativa que estableixi l’Ajuntament com a entitat responsable de les 
instal.lacions. 
2.- El document busca la protecció de la salut dels infants i joves que participen en les 
activitats del Club per damunt de la propia activitat esportiva. 

GRUPS 

Tenint en compte la dificultat per mantenir la distància de seguretat durant la pràctica 
esportiva, els grups de treball seran grups estables i permanents. Per tant, i de manera 
provisional, s’evitarà el contacte entre grups i el traspàs de jugadors/es i equip tècnic. 

El grup es considera estable quan des de l’inici de l’activitat i passats 14 dies no existeixi cap 
cas amb simptomatologia compatible amb la COVID-19. 

L’estabilitat del grup ha de permetre la traçabilitat dels seus membres en relació a l’aparició 
de símptomes i el rastreig dels contactes de risc. 

REQUISIT GENERAL PER A PARTICIPAR EN ELS ENTRENAMENTS: DECLARACIÓ 
RESPONSABLE. (Document annex) 

El tutor/a legal de l’infant / adolescent o els majors de 18 anys, hauran de signar una 
Declaració responsable, conforme l’infant /adolescent /adult reuneixen els requisits de salut 
que s’esmenten a continuació, i de coneixement del context de pandèmia actual i les 
circumstàncies i risc que comporta. Els jugadors/es han de complir alguns requisits per a 
preservar la salut del grup: 

● Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 ( ≥37,3 
febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o qualsevol altre quadre infecciós. 



 
 
● No haver estat en contacte estret amb un positiu confirmat o una persona amb 
símptomes en els 14 dies anteriors. 
● L’obligació de mantenir informat al Club de possibles símptomes compatibles amb 
la COVID-19 durant els posteriors dies. 

MESURES D’HIGIENE I PREVENCIÓ. 

Ús de mascareta 
L’ús de la mascareta és obligatori per a tots els membres de l’equip dins de les instal.lacions 
i fins a l’entrada a pista. Durant l’entrenament amb grups estables es podrà prescindir del seu 
ús. 

En el cas que el jugador/a hagi de ser atès en cas de lesió o malestar, tant el jugador/a com 
com el tècnic hauran de posar-se la mascareta. 

La mascareta l’ha de portar el mateix jugador/a de casa i poder guardar-la en un lloc protegit 
a la bossa mentre dura l’entrenament. El Club disposarà de mascaretes quirúrgiques per 
reemplaçar les que es puguin haver fet malbé durant l’entrenament, tot i així es recomana 
portar mascaretes reutilitzables. 

Neteja de mans 
La higiene de mans és un element important per prevenir els contagis per això es recomana 
seguir la tècnica recomanada per l’OMS abans de sortir de casa. 

Un cop a les instal·lacions hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic per a poder 
mantenir una correcta desinfecció i en finalitzar els entrenaments, l’entrenador facilitarà gel 
hidroalcohòlic a cada participant evitant tocar manetes i elements comuns de 
les instal.lacions amb les mans brutes. 

Hàbits 
Els integrants dels grups/equips intentaran evitar el contacte entre ells amb l’excepció de les 
accions de joc. Es recomana no xocar de mans, no tocar-nos la cara i en cas de tossir o 
estornudar s’evitarà tapar-se la boca amb les mans, utilitzant sempre la part interior del 
colze, netejant-la posteriorment. S’aconsella sempre que sigui possible mantenir la distancia 
social de seguretat de 2m. 

Donat que es vol evitar qualsevol transmissió per contacte del virus, tots els jugadors i 
jugadores hauran de portar de casa la bossa on guardar les pertinences, un bidó o ampolla 
d’aigua i tovallola. Aquests elements no es podran compartir i s’evitarà tocar les pertinences 
alienes. 

Totes aquestes mesures de prevenció i higiene queden contemplades en el document annex: 
PROTOCOL COVID CB BELLPUIG que us adjuntem i trobareu a la pàgina web del Club. 

Cordialment, 

Junta Directiva Club Bàsquet Bellpuig 


