
 

 

PROTOCOL INTERN MESURES CONTRA LA COVID-19 DEL MOLLET-HC  
 

En la situació en la que ens trobem actualment, degut a la pandèmia de la Covid-19, i donat que creiem 
que l’activitat física, així com la interacció social que apareixen dins d’un esport d’equip, junt amb els 
valors de cooperació, companyonia i esforç, son pilars fonamentals en el desenvolupament de les 
persones, hem volgut amb aquest protocol establir el nostre compromís per la continuïtat de la practica 
esportiva, amb la màxima normalitat i seguretat possible per tots els nostres esportistes, així com per els 
tècnics que desenvolupen l’activitat. Mitjançant aquest protocol, volem assegurar la màxima seguretat 
per totes les persones involucrades a activitats del club, per tal de poder dur a terme la temporada amb la 
màxima normalitat possible.   

 

Les mesures d’aquest protocol segueixen les indicacions i recomanacions de les autoritats sanitàries, la 
SGEAF (Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física), de la FCP (Federació Catalana de Patinatge) i de 
l’Ajuntament de Mollet del Vallès. 

Aquest protocol podrà anar-se modificant segons l’evolució de la situació sanitària, o les indicacions de les 
autoritats.  

 

ACTUACIONS I RESPONSABILITATS PREVIES ALS ENTRENAMENTS I PARTITS. 
 

La responsabilitat del correcte funcionament i seguretat de totes les persones implicades, passarà per el 
compliment del protocol i la col·laboració sincera de les famílies del club. 

 

La primera barrera per tal d’evitar el contagi dins dels equips del club passarà per una identificació prèvia 
de possibles símptomes, evitant així que jugadors que puguin tenir una simptomatologia semblant a la de 
la COVID-19 o que hagin tingut contacte amb algun cas positiu, puguin estar amb contacte amb el grup. 

 

Tal i com s’indica en la declaració de responsabilitat, les famílies tindran l’obligatorietat de informar al 
delegat o a l’entrenador de l’equip, amb la màxima celeritat possible, en el cas de que el jugador presenti 
simptomatologia compatible amb la COVID-19, hagi tingut contacte amb un positiu o hagi donat positiu a 
una prova PCR, tot i ser asimptomàtica. 

 

En el cas d’un jugadora o entrenador amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos seca, 
dificultat respiratòria per sobre de lo normal): 

 S’apartarà al jugador o entrenador del grup immediatament. 

 El grup podrà seguir desenvolupant l’activitat amb normalitat. 

 En el moment que el jugador o entrenador tingui una PCR negativa o hagi passat la malaltia i una 
quarantena de 7 dies posteriors, podrà reincorporar-se al grup. 

 

En el cas d’una jugadora o entrenador/a amb un contacte estret que sigui positiu per COVID-19: 

 S’apartarà al jugador o entrenador del grup immediatament. 

 En el cas que el jugador o entrenador sigui negatiu: haurà de passar la quarantena a la que obliga 
el departament de salut abans de reincorporar-se al grup. 

 El grup podrà seguir desenvolupant l’activitat amb normalitat. 

 

En el cas d’un jugador que ha donat positiu per COVID-19: 

 S’apartarà al jugador del grup immediatament. 

 Es pararà l’activitat del grup automàticament i se l’aïllarà. 

 Es reprendrà l’activitat passat el període de quarantena que obliga el departament de Salut, 
sempre que les PCR dels altres jugadors o entrenador siguin negatives i no presentin símptomes 
compatibles amb la COVID-19. 

 

 
 



 

 

En el cas d’un entrenador que ha donat positiu per COVID-19: 

 S’apartarà al entrenador del grup immediatament. 

 Donat que l’entrenador haurà dut sempre mascareta i intentat mantenir la distancia de seguretat, 
el grup podrà seguir desenvolupant l’activitat amb un nou entrenador. 

 

Qualsevol cas serà tractat per part del club amb la més absoluta confidencialitat. 
 

TRAÇABILITAT. 
 
Un dels punts més importants dins de la identificació i aïllament dels possibles casos serà la traçabilitat 
dels contactes. Respecte aquest punt, des del club es prendran les següents mesures per facilitar la 
traçabilitat d’un possible cas: 

 Els entrenaments es realitzaran en grups estables i permanents que el club haurà designat. 
Aquests grups estables estaran formats per jugadors i entrenadors i es procurarà que es 
mantinguin durant tota la temporada. 

 Realitzar la traçabilitat de la pràctica esportiva de tots els participants i els seus grups estables i 
conservar-la documentalment. 

 En els entrenaments un membre del cos tècnic de cada equip (l’entrenador principalment) 
portarà un registre de les persones que tenen interacció amb l’activitat, ja sigui preparadors físics, 
entrenadors, jugadors o altres membres. Aquest registre es guardarà a les oficines del club, per 
tal de tenir un llistat actualitzat en tot moment dels contactes de cada persona als últims 15 dies. 
En el cas d’un positiu, s’utilitzaran aquests llistats per comunicar-ho a les famílies i les institucions 
corresponents. 

 Només es permetrà l’accés als entrenaments a un adult que acompanyi a un menor. Es 
recomanarà que sigui únicament per poder-lo ajudar a col·locar-se l’equipació i/o en casos 
excepcionals. Aquesta persona haurà de registrar-se tant al entrar com al sortir en ells llistats que 
el club habilitarà.  

 Per poder fer aquesta traçabilitat de manera fàcil i efectiva per part dels responsables del club, no 
es permetrà l’accés als entrenaments a cap persona externa a l’activitat.  

 

 

ENTRADES, SORTIDES I INTERACCIONS AMB ALTRES GRUPS. 
 

A les entrades al pavelló o a la pista de joc es pot concentrar un gran número de persones, posant en 
perill la estabilitat dels grups. Es per això que s’estableixen unes normes d’entrada i sortida: 

 Els jugadors entraran per la porta principal, de forma individual per la porta principal, mantenint 
les distancies de seguretat i amb la mascareta posada. 

 Els jugadors aniran al vestuari o zona assignada per poder posar-se l’equipació, tot seguint els 
recorreguts indicats a la instal·lació i evitant la interacció al altres grups. 

 Abans d’entrar a la pista interior, els jugadors s’asseuran a les cadires laterals de les grades al 
costat de les portes d’entrada a pista, cada grup a un costat per evitar interacció entre ells i no 
entraran a pista fins que els entrenadors no ho autoritzin. 

 Abans d’entrar a la pista exterior, els jugadors s’asseuran a les cadires de les grades del fons com 
del lateral al costat de la sortida cada grup a un costat per evitar interacció entre ells i no entraran 
a pista fins que els entrenadors no ho autoritzin. 

 Un cop finalitzats els entrenaments el jugadors hauran d’anar directament als vestuaris o a les 
zones assignades per canviar-se. 

 Donat que s’han de netejar els vestuaris, aquests hauran de quedar lliures 20 minuts després 
d’haver acabat l’entrenament. 

 La sortida del pavelló es realitzarà per la porta lateral. 

 No es permetrà la circulació de jugadors al voltant de la pista del pavelló fora dels estrictament 
necessaris d’accés i sortida de pistes.  

 



 

 

 

 

MESURES DURANT ELS ENTRENAMENTS. 
 

Durant el desenvolupament de l’activitat, els grups hauran de tenir en compte les següents mesures:  

 

 S’haurà de portar la mascareta posada cobrint completament el nas i la boca fins a l’inici de 
l’activitat esportiva. 

 Sempre que algun jugador o membre del cos tècnic abandoni la pista per algun motiu (anar a 
buscar material, anar al lavabo o altres supòsits similars), haurà de desinfectar-se les mans amb 
gel hidroalcohòlic a la tornada a la pista, abans d’interactuar amb cap membre del grup. 

 Els jugadors hauran de portar la seva pròpia ampolla d’aigua plena de casa, i no podran 
compartir-la sota cap concepte. 

 Els membres del cos tècnic portaran la mascareta correctament col·locada (cobrint completament 
nas i boca) en tot moment. 

 Fins que l’equip anterior no hagi abandonat al pista de joc no podrà accedir el següent equip. 

 Es recomana a tots els jugadors que disposin de casc, fer-lo servir durant l’entrenament (pot 
actuar com a mesura addicional de protecció. 

 

 

 A part de respectar totes les normes i recomanacions anteriors, s’apel·la a la 
responsabilitat individual de tothom. 

 Aquestes normes podran anar variant segons el que disposin les autoritats competents. 


