CLUB BÀSQUET GAVÀ
Informació Covid 19 y protocol d’actuació per
Entrenadors, Jugadors i Personal Tècnic.
Temporada 2020/2021.

Informació Covid 19 i protocol actuació per a Entrenadors, Jugadors i Personal Tècnic.

INTRODUCCIÓ.
Els coronavirus són una àmplia família de virus que normalment afecten només animals. Alguns tenen la capacitat de
transmetre's dels animals a les persones. El nou coronavirus SARS-*CoV-2 és un nou tipus de coronavirus que pot
afectar les persones i s'ha detectat per primera vegada al desembre de 2019 a la ciutat de Wuhan, província de Hubei,
a la Xina. Encara hi ha moltes qüestions que es desconeixen en relació a la malaltia que produeix: COVID-19.
Sembla que la transmissió és per contacte estret amb les secrecions respiratòries que es generen amb la tos o
l'esternut d'una persona malalta. Aquestes secrecions infectarien a una altra persona si entren en contacte amb el seu
nas, els seus ulls o la seva boca.
Els símptomes més comuns inclouen febre, tos, i sensació de falta d'aire. En alguns casos també pot haver-hi
símptomes digestius com a diarrea i dolor abdominal. La majoria dels casos presenten símptomes lleus. En casos més
greus, la infecció pot causar pneumònia, dificultat important per a respirar, fallada renal i fins i tot la mort.
Per a la minimització dels riscos relacionats amb la malaltia, cal observar tota una sèrie de mesures preventives en
totes les activitats que, durant la temporada, porta a terme el Club Bàsquet Gavà.

MESURES PREVENTIVES.
En el desplaçament al pavelló de Can Tintorer (o d’altres pavellons en cas de partit):
• Sempre que puguis, prioritza les opcions de mobilitat que millor garanteixin la distància interpersonal
d'aproximadament 2 metres. Per aquesta raó, és preferible en aquesta situació el transport individual.
• Guarda la distància interpersonal quan vagis caminant pel carrer.
• Si t'has de desplaçar en un turisme, extrema les mesures de neteja del vehicle. Si al vehicle hi coincideixen persones
de fora de l’entorn familiar, cal fer servir mascareta. (Exemple: portar al cotxe un o més companys d’equip)
• Si agafes un taxi o un VTC, només ha de viatjar una persona per cada fila de seients mantenint la major distància
possible entre els ocupants.
• En els viatges amb autobús, en transport públic o autobús de l'empresa, metre o tren guarda la distància interpersonal
amb els teus companys de viatge. En el cas dels autobusos públics, el conductor vetllarà perquè es respecti la
distància interpersonal. És obligatori usar una mascareta si vas en transport públic.

Entrenaments i Tecnificacions.
Distància Social
• Cada equip o grup de tecnificació té habilitat un circuit d'entrada i de sortida d'accés al mòdul que ha d'utilitzar per al
seu entrenament. Tant entrenadors com jugadors heu d'utilitzar el recorregut marcat i mantenir una separació de dos
metres entre persones. Fora de la instal·lació cal observar les mesures que en aquell moment estiguin vigents, dictades
per les autoritats sanitàries (ús de mascareta, etc..).
Aforament i control d'accés:
L'accés està totalment restringit a pares i mares, i les oficines del club romandran tancades per a tècnics i jugadors.
Només podrà fer ús de l’oficina la Direcció Tècnica del Club. Per qualsevol tema que no pugui resoldre la Direcció
Esportiva, cal demanar cita prèvia amb el Directiu que correspongui. Els dies d’atenció seran dimecres i divendres de
18:30 a 21:00, encara que, si cal, es pot acordar un altre horari.
Els jugadors, jugadores i tècnics de cada equip tindran accés estrictament a la seva pista i només durant la seva franja
horària d'entrenament. Fora d'aquestes franges, no podran romandre dins del pavelló.
De moment, i fins que no tinguem autorització de les Autoritats Sanitàries el Consell català de l’Esport, en cap cas
està permès la transferència de jugadors/as entre equips. En qualsevol cas, no es faran transicions sense
autorització explícita de la Direcció Tècnica.

Protecció respiratòria – Ús de mascaretes.
• El Club ha posat a la disposició dels entrenadors mascaretes per a la seva utilització. Haureu d'utilitzar-les
obligatòriament tant al pavelló com a la pista exterior, inclòs durant l'entrenament.
• La màscara s’ha d’usar-ne en la seva posició correcta, cobrint nas i boca. No ha de retirar-se ni moure's per a parlar,
tossir o esternudar. Evita tocar la màscara mentre la portes posada. Per a retirar-la, procura fer-ho tirant de les gomes o
cintes, evitant tocar el teixit. Realitza una correcta higiene de mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic en retirar-la.
• En el cas dels jugadors i jugadores no serà necessari utilitzar mascaretes durant la realització d’activitat física. En tot
moment s’haurà de respectar la distància social preventiva de seguretat, tant entre entrenadors/jugadors com
entre jugadors. Es prioritzarà iniciar els entrenaments de la temporada amb grups estables i no iniciar el contacte fins
els 14 dies, sense haver-hi rotacions entre equips ni canvis d’entrenadors.
Control de temperatura i mesures de neteja prèvies a l'entrenament.
• L'accés a la pista d'entrenament (entrada/sortida) es farà a través dels recorreguts marcats, sent aquesta l’única
forma de entrar i sortir de la zona d’entrenament. (Annex I)
• Abans d'entrar, s'ha d'esperar en fila amb dos metres de separació entre persones al fet de que la pista estigui lliure.
En aquest moment, s’han de complir les condicions generals dictades per les autoritats competents.
L’equip que surt, haurà de finalitzar el seu entrenament cinc minuts abans de l’hora estipulada, per tal que l’equip
entrant tingui marge de temps per fer la seva entrada.
• A la porta d'entrada, els entrenadors heu de prendre la temperatura a cadascun/a dels jugadors/as. Si aquesta és
normal, (<37,3) es farà canvi de sabatilles, posant-se unes netes de casa, i una correcta higiene de mans amb gel
hidroalcohòlic. D’altra banda, heu d’omplir el registre diari d’assistència. (Anexe 3). Quan hagi passat aquest
protocol, el jugador o jugadora podrà accedir a la pista.
• El material d'entrenament (pilotes i cons) cada equip l'ha de netejar, abans d'utilitzar-lo. La persona responsable de la
neteja farà servir els guants de nitril que ha posat a disposició el club, seguint el procediment corresponent.

Correcta higiene de mans:
Tant entrenadors/as com jugadors/as haureu de mantenir una correcta higiene de mans en tot moment, utilitzant els
pots de gel hidroalcohòlic que ha habilitat el club en cadascun dels mòduls i pista exterior per a això. Aquesta és la
mesura essencial per a prevenir la infecció provocada pel coronavirus.
Aquesta correcta higiene és essencial que la garantiu, tant amb el vostre compliment, insistint als jugadors i jugadores
de la importància de la mateixa durant tota l'estada en el pavelló i especialment durant els entrenaments. S'han de
netejar sovint les mans amb gel desinfectant de base hidroalcohòlica durant 20-30 segons, conforme s'indica en el
document explicatiu inclòs més endavant.

Vestuaris i banys
No es faran ús dels vestuaris (estaran tancats) fins que no tinguem autorització de les Autoritats Competents, i en els
termes que se’ns dictin des d’aquestes Els jugadors i jugadores, i tot el personal tècnic, vindrà canviat i llest per a
la pràctica esportiva, des de les seves cases.
S'habilitaran els banys d'àrbitres (un per mòdul) per a la seva utilització com a WC, només per a situacions
excepcionals en les quals no es pugui evitar el seu ús. La persona que els hagi d'utilitzar per causa de força major,
haurà de seguir els protocols d'higiene de mans abans i després de la seva utilització.
Si s'ha utilitzat un bany caldrà informar a la Direcció Tècnica a la finalització de l'entrenament, perquè es procedeixi a la
seva neteja.
En el cas d’entrenaments en pista exterior, es faran servir, en aquestes situacions excepcionals, els serveis del hall de
la instal·lació, sempre seguint els protocols de higiene vigents.
A la pista esportiva Marcel·lí Moragas s’habilitarà també un bany per situacions d’emergència.
L'entrenament:
No està permès de moment el contacte físic en els primers 14 díes. L'entrenament es basarà en conceptes
tècnics i tècnica individual sense oposició (sempre per zero). Si està permès passar-se la pilota. Passades
aquestes dues setmanes, el contacte serà estrictament el inherent al lloc, mantenint distàncies en tota la resta
de situacions (no estan permeses abraçades, fer pinya, etc..), inclòs escalfaments i estiraments.

En cas de pluja:
La solució tradicional de compartir un mòdul entre dos equips en cas de pluja suposa un més que probable excés
d’aforament al mòdul (poden coincidir gairebé 30 persones), A més a més, d’aquesta manera es trenquen els “grups
tancats” que han de permetre controlar la possible transmissió del virus.
S’hauran de buscar dons, alternatives, amb l’objectiu de minimitzar l’impacta negatiu (utilització de altres espais al
pavelló, rotació en la suspensió d’entrenaments, etc..)

Gestió de residus:
La gestió dels residus ordinaris continuarà realitzant-se de la manera habitual, respectant els protocols de separació de
residus que habitualment fa el club.
Excepcionalment s'habilitarà en el pavelló (una per mòdul) una paperera amb tancament i pedal per al material d'un sol
ús (guants, mocadors, màscares, paper utilitzat per a la desinfecció del material etc.)

Vídeos explicatius:
És molt important que visualitzis els vídeos explicatius que ha posat el club a la teva disposició a través dels grups de
WhatsApp, o bé en la pàgina https://www.basquetgava.cat/informacio-covid-19/
Dóna-li difusió entre els jugadors i jugadores de l'equip. Veuràs que exposen d'una forma molt gràfica els passos a
seguir per a realitzar una correcta higiene de mans i ús de màscares i guants.

Altres recomanacions:
Recorda no tocar-te ulls, nas o boca, ja que el virus es transmet en entrar en contacte amb les mucoses. Tracta d'usar
la mà no dominant per a tasques com obrir portes o agarrar baranes, etc. ja que és menys probable que et toquis la
cara amb aquesta.
Utilitza únicament els productes desinfectants facilitats pel club, i segueix les instruccions d'ús segons indicacions del
fabricant.

Formació:
Rebràs una formació sobre coronavirus (estimada en 1 hora de durada), és important que la realitzis i emplenis el
qüestionari de superació. (Veure Annex 2)

Personal especialment sensible:
Els entrenadors i/o entrenadores, jugadors i jugadores i resta de personal involucrat en l’activitat especialment
sensibles, de risc o vulnerables enfront d'una possible infecció per coronavirus, d’acord a les indicacions que el
Ministeri de Sanitat ha donat, sou col·lectius especialment protegits. Si consideres que pots estar en aquesta situació,
comunica-ho a la direcció tècnica del club perquè realitzi les gestions oportunes.

Sessions de Formació per entrenadors i preparadors físics. Sessions de
vídeo:
Les sessions formatives i de vídeo es continuaran realitzant a la Sala d’Estudis del pavelló, amb certes restriccions.
Abans de l’entrada cal realitzar una correcta higiene de mans, amb el gel hidroalcohòlic que el Club posa a la vostra
disposició. Tanmateix, cal fer un control de la temperatura si no s’ha realitzat abans i portar el control d’assistència a les
sessions segons el (Anexe 3).
A l’interior de la sala cal mantenir en tot moment la distància de seguretat de 2 metres. Això implica que l’aforament
màxim de sala estarà limitat per complir la distància social recomanada.
Caldrà fer la desinfecció de cadires i taules utilitzades i tornar a deixar la sala tal i com l’hem trobada.

Assemblea de socis:
El manteniment de la distància social marcarà l’aforament permès donada la superfície de la sala. Com que és difícil
preveure el nombre d’assistents, si l’aforament màxim no arriba al 30% de la massa social (unes 70 persones, mai hem
arribat ni de lluny a aquestes xifres) caldrà trobar el lloc adient per portar-la a terme.
Tant a l’entrada com al lloc de celebració s’hauran de complir les normes ja conegudes: tra corporal, higiene de mans,
us de mascareta, etc.

Presentació Equips.
La presentació d’equips es durà a terme a les pistes exteriors de Can Tintorer.
Jugadors i jugadores. Cos Tècnic.
Es mantindrà en tot moment la distància social entre grups. Això vol dir que s’ha de mantenir la distància social entre
els integrants del diferents equips. Dintre de cada equip, com que estan entrenant i competint junts, no caldran
precaucions especials, tret del control de temperatura i la correcta higiene de mans abans d’accedir a la instal·lació. La
mascareta serà obligatòria tret del moment d’activitat física pels jugadors.
Aquells integrants de cos tècnic que o bé també son jugadors o que pertanyen a diferents equips, portaran en tot
moment la mascareta per evitar trencar el control de grup. Només estaran sense mascareta en el moment de fer la foto
d’equip.
Públic en general.
L’aforament màxim ha de permetre el manteniment de la distància social a les grades de la pista exterior. Aquesta
vegada no es podrà fer la tradicional foto de família per evitar trencar el distanciament social.

Col·laboració amb CAVIGA.
Donat el caràcter de personal de risc dels participants, a mes de les mesures que es prenen per fer qualsevol
entrenament, es mantindrà en tot moment la distància social entre els participants, amb jocs i exercicis que garantissin
aquesta distància. Per monitors i entrenadors serà obligatori en tot moment l’ús de la mascareta.

Competició.
En el cas de la competició, s’hauran de complir les condicions dictades per les autoritats sanitàries, el Consell Català
de l’Esport, la FCBQ i el propi Ajuntament. En el nostre cas concret, pensem que s’haurien de considerar dues
situacions diferents:

Partits jugats en mòdul (normalment dissabtes al matí):
Jugadors, jugadores i cos tècnic:
En aquest cas, poden coincidir tres partits a la vegada. Pensem que el millor es que el accés a la pista dels jugadors,
tant locals com visitants, es faci de la mateixa manera que als entrenaments, per les portes d’emergència, amb pressa
de temperatura e higiene de mans i només en el moment que el mòdul estigui buit. En tot cas, s’hauran de complir els
requeriments dictats per les autoritats.
En principi no funcionaran els vestuaris com a tals, però s’haurà de preveure els casos d’emergència i la possibilitat de
que, de manera circumstancial, alguns jugadors (de l’equip visitant) s’hagin de canviar de roba per poder jugar. A
diferència dels entrenaments, no podrem fer servir els vestuaris dels arbitres, que quedaran reservats pel col·lectiu
arbitral.
Grada:
Tot i que no tenim capacitat per controlar la grada i la pista a la vegada, pensem que seria necessari dividir la grada en
sis parts (dos per mòdul) corresponent cadascuna a les aficions de cadascú dels equips participants, amb l’aforament
que permeti mantenir la distància de seguretat i les mesures sanitàries vigents en aquell moment (ús de mascareta,
higiene de mans, etc..). Tanmateix, els moments més complicats son la sortida de les aficions en finalitzar un partit i
l’entrada de la següent. Seria molt recomanable la creació d’itineraris d’entrada i sortida (entrar per el hall i sortir per la
d’emergència, per exemple) i esperar la sortida d’una afició per fer l’entrada de la següent.
Partits a pista complerta:
En aquest cas, només tenim un únic partit a la vegada, el que simplifica bastant la situació. Com que disposem de sis
vestuaris, tindríem cobertes les necessitats de vestuaris tant dissabte tarda com diumenge tarda, (3 partits, dos
vestuaris per partit) complint la normativa vigent en quan a aforament dels vestuaris.
De manera circumstancial pot haver algun partit a pista complerta en dissabte al matí. Si es el cas, s’hauran de
reservar dos vestuaris per aquesta raó.
L’entrada de jugadors i cos tècnic es pot fer de la mateixa i manera que en el cas de mòdul i en aquest cas, la grada
s’hauria de dividir en dos parts en comptes de sis.
En qualsevol cas, estem a l’espera que la FCBQ, amb la aprovació de les Autoritats sanitàries i el Consell Català de
l’Esport ens facin arribar el protocol que cal fer servir durant la competició. Ara mateix hi ha un esborrany pendent
d’autorització. El podeu veure a https://www.basquetcatala.cat/document/getdocument/1877.

Campus de Tecnificació i Casals.
S’han de mantenir les mateixes mesures que en el cas dels entrenaments, tant a l’entrada de l’ instal·lació com durant
la realització de l’activitat. Es molt important en aquest casos fer-ne grups tancats de jugadors i jugadores amb el seu
propi cos tècnic. En el cas de que sigui necessari, es duran a terme mesures addicionals per aquelles persones que per
raons organitzatives han de pertànyer a grups diferents a la vegada (ús de mascareta, distància social, etc..).

Fem Pista.
La realització del clínic a les Pistes Esportives Marcel·lí Moragas permet relaxar una mica les limitacions. No obstant es
pot fer pressa de temperatura i higiene de mans a l’entrada a tots els participants (jugadores, ponents i assistents a
l’acte) i manteniment a la grada de la distància social recomanada, sense perjudici d’altres mesures dictades per les
autoritats competents.

Torneig Minibaix.
Durant el Torneig es fan servir tant les pistes exteriors com el pavelló de Can Tintorer. Arribat el moment s’haurà de
decidir el nombre d’equips participant que permeti:

-

Prioritzar els partits a les pistes exteriors.
Manteniment de les condicions de higiene i distanciament social vigents a la competició tant a l’interior del
pavelló com a les pistes exteriors per jugadors i jugadors i cos tècnic.
Manteniment de les condicions de distanciament social i aforament a les grades,tant a l’interior del pavelló
com a les pistes exteriors.
Evitar al màxim les interaccions entre persones que pertanyen a equips diferents, reduint-lo només a la
competició.
Compliment de les recomanacions vigents en totes les activitats que es realitzin a part del que es
estrictament la competició. (jocs, concursos, bar solidari, etc.)

Atenció al soci.
L’atenció al soci es farà sempre amb cita prèvia. El horaris assignats seran dimecres i divendres de 18:30 a
21:00, a les oficines del club, sempre amb mascareta i mantenint la distància de seguretat. Tot i això, si cal, es pot
acordar un altre horari i un altre lloc inclús per fer la trobada. La intenció es reduir al màxim els contactes, tant entre els
diferents socis com amb persones que pertanyen a una altra entitat i també fan ús del pavelló.

Recomanacions pels jugadors.
Els jugadors heu de venir a l’ instal·lació esportiva canviats de casa, ja que no disposem dels vestidors. Una vegada
passat el protocol d’entrada, sempre seguint les indicacions del vostre entrenador, heu de deixar les vostres
pertinences (motxilla, etc.) separades de la resta dels companys. Entre aquestes, heu de portar aigua suficient per
l’entrenament (no es pot compartir amb els companys) i un sobre o funda per guardar la vostra mascareta mentre
esteu entrenant.
Recordeu mantenir distàncies tant a l’entrada com a la sortida. Heu de fer servir unes sabatilles només pel bàsquet, i
canviar-les abans d’entrar i sortir de la instal·lació.

¿QUÉ DEBO HACER SI TENGO SÍNTOMAS?
1. De acuerdo a las medidas emitidas por el Ministerio de Sanidad, las personas que
presenten síntomas, deberán quedarse en su domicilio, aislarse en una habitación, y
contactar con los servicios de salud telefónicamente llamando al teléfono habilitado de
su Comunidad Autónoma y seguir sus indicaciones. Si se tiene sensación de falta de
aire, empeoramiento o sensación real de gravedad por cualquier otro síntoma, llamar al
112.

2. Informa a la Dirección Técnica por teléfono comunicando el positivo confirmado,
probable o posible en Covid 19 para la activación del protocolo en el Club.
3. Envía parte de médico y/o baja al departamento de administración del Club si fuera
posible.

ANEXO I. ACCESO Y SALIDA DE LA INSTALACION DEPORTIVA.

PABELLÓN CAN TINTORER.

PISTA EXTERIOR

PISTA ESPORTIVA MARCEL·LÍ MORAGAS

ANEXE 2.

Cuestionario de Evaluación

PREVENCIÓN COVID 19.
Para cumplimentar por empleados y voluntarios.

Julio 2020.

Nombre y apellidos:
DNI:
Fecha:
Firma:

Firma Responsable:

Nota:

Joan Albalat Bo.
Director Esportiu

Conocer en qué consiste Covid 19 es fundamental para protegerte.
A continuación, debes responder a 10 preguntas.
Cada respuesta correcta suma un punto y los errores no penalizan.
EVALUACIÓN.
Señala la respuesta correcta en cada caso:

1.¿Qué es el nuevo Coronavirus SARS-CoV-2?
Es un nuevo virus de la familia de los coronavirus que produce la enfermedad
denominada COVID19.
Aunque lo llaman coronavirus es realmente una bacteria.
Es un virus que sólo afecta a animales salvajes.

2. ¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?
Se transmite por contacto con secreciones de la persona enferma.
Es poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores de 2 metros.
Todas las respuestas son correctas.

3. ¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?
Los síntomas más comunes de la enfermedad por el nuevo coronavirus son fiebre, tos
y sensación de falta de aire.
Los síntomas más comunes de la enfermedad por el nuevo coronavirus son pérdida de
audición y mareos.
Los síntomas más comunes de la enfermedad por el nuevo coronavirus son pérdida de
visión y del equilibrio.

4. ¿Existe tratamiento para el nuevo coronavirus?
El tratamiento específico son los antibióticos, el que tengas por casa.
Para prevenirlo sirve la vacuna de la gripe.
No existe tratamiento específico, pero si tratamientos para el control de los síntomas.
5. ¿Cuáles de estas afirmaciones son correctas?
Debo evitar tocarme la cara porque el virus puede transmitirse al entrar en contacto
con las mucosas (ojos, nariz y boca).
Si llevo guantes, no tengo riesgo de contagio. No hay problema con tocarme la cara
con ellos puestos.
Para retirar los guantes y mascarilla no es necesario tener ningún tipo de precaución.

6. ¿Qué puedo hacer para protegerme del nuevo coronavirus en la actividad
realizada en el Club?
Debo seguir cualquier indicación que vea en redes y que no sea oficial.
Las medidas más importantes son mantener una correcta higiene de manos y
mantener una distancia de seguridad de 2 metros.
Las medidas de protección son importantes son para trabajadores sanitarios que son
los que están en contacto con los enfermos.

7. En el acceso a la instalación deportiva:
Debo mantener la distancia de seguridad, realizar una correcta higiene de manos y
desinfección de las suelas del calzado.
Saludar efusivamente a compañeros y entrenadores, hace mucho que no nos vemos.
No tengo que hacer nada especial.

8. Cuando estés en casa:
Asimila toda la información posible a través de los medios de comunicación y redes
sociales, cualquier información es útil aunque no sea de organismos oficiales.
Duerme, descansa y mira continuamente tu temperatura.
Sigue horarios ordenados, haz actividad física, realiza una adecuada higiene personal y
material, mantente informado por medios oficiales.

9. Si tienes síntomas:
Si tienes fiebre o tos, quédate en casa, avisa a tu coordinador y llama al teléfono
habilitado en tu comunidad autónoma para la gestión del Covid 19.
Si tienes sensación de falta de aire, sensación de gravedad o tus síntomas empeoran
llama al 112.
Las otras respuestas son correctas.

10. La higiene de manos:
Es una medida esencial para la prevención de la infección por el nuevo coronavirus. Te
proteges y proteges a los demás.
Debe realizarse con agua y jabón preferiblemente en su defecto, con gel
desinfectante. No debes dejar sin frotar ninguna zona de tus manos.
Las respuestas anteriores son correctas.

ANEXE 3. REGISTRE DIARI D’ASSISTÈNCIA.
Hem posat a disposició de cada entrenador un formulari Google on cal fer el registre diari d’assistència. A l’apartat
d’observacions s’han d’incloure aquelles persones que, per diverses raons, no son habituals a la activitat i no hi son
explícitament al formulari.
Si s’ha d’incloure alguna persona habitual al formulari existent, poseu-vos amb contacte amb el vostre coordinador per
afegir aquesta persona al formulari.
Aquest registre s’ha de fer per qualsevol activitat d’equip: entrenament, partit, sessions de vídeo, etc.
S’ha habilitat un formulari especial per les sessions de Tecnificació, on caldrà explicitar els assistents, tant jugadors
com equip tècnic.

