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1. ANTECEDENTS

En el marc de l’actual pandèmia de la COVID-19, i la nova normalitat que ha seguit les

etapes desconfinament i desescalada, i amb el Pla d’acció pel des confinament esportiu de

Catalunya presentat per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física i aprovat pel

PROCICAT, i en obligat compliment mentre duri l’estat de pandèmia sanitària, en el període

durant el qual les autoritat s sanitàries competents mantinguin les mesures escaients de

prevenció per evitar el contagi de COVID-19, i estan obligats al compliment totes les

persones que directament o indirectament intervinguin en l’activitat.

Es determina la fase de represa de l’Activitat esportiva i la competició requerint als

organitzadors i titulars de les instal·lacions l’adopció de protocols específics per a la

determinació de mesures que procurin evitar el risc de contagi per COVID-19 entre les

persones usuàries d’instal·lacions esportives així com participants a l’activitat.

El Club de Voleibol de Barberà crearà el protocol específic per poder realitzar l’activitat i la

competició segons dicta la Federació Catalana de Voleibol.

Aquest protocol inclou les recomanacions de les institucions i autoritats sanitàries, així com

les normatives de la Conselleria de Salut i d’ Esports de la Generalitat, Federació Catalana

de Voleibol i Real Federación Española de Voleibol, així com les normatives i

recomanacions de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, en conseqüència , la vigència del

Protocol o part del mateix estarà condicionada al fet que no contradigui cap norma de rang

superior dictada en la matèria, i es modificarà sempre que sigui necessari en funció de les

normatives sanitàries vigents al llarg de la temporada.
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2. MESURES I ACTUACIONS GENERALS

El Club de Voleibol de Barberà, considera necessari que per a realitzar l’activitat es

segueixen les següents condicions:

1. Es presentarà i signarà la Declaració de Responsable, en base al model de la Direcció

de Secretària General de l’entitat física i de l’Esport de la Generalitat de Catalunya,

que estarà accessible a:www. voleibarbera.com.
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2. Com manifesta l’Agencia de Salut Pública de Catalunya , es recomana tenir posades les

vacunes i el carnet vacunal al dia. Es facilitarà un document guia de la mateixa

Agència, en el qual es fan les indicacions al respecte.

3. Es preservarà la distància física interpersonal de seguretat en 1.5m en general, amb

l’equivalent de l’espai de seguretat de 2,5m2 per persona, tret del moment de la

pràctica esportiva entre jugadors/dores, equip tècnic i àrbitres.

4. Els infants majors de 6 anys estan obligats a l’ús de mascareta, tret en el moment de la

pràctica esportiva.

5. Cal fer un rentat freqüent de mans mitjançant solucions hidroalcohòliques.

6. Els equips del club estaran formats per grups estables, aquests grups estables faran un

procés de estabilització, començaran entrenant per parelles, i aniran ampliant el seu

àmbit de entrenament a l’equip complert al cap de un parell de setmanes, i sempre

que cap dels seus membres hagi presentat cap simptomatologia clínica de la

COVID-19, tal i com recomana la Federació Catalana de Voleibol.

7. Per garantir la identificació de totes les persones intervinents en l’activitat esportiva

així com controlar si es dona simptomatologia clínica i possibles contactes de risc, es

farà un document de traçabilitat. (Annex 1)

8. Els familiars dels jugadors/dores menors de 18 anys, seran els responsables de

transmetre les informacions necessàries respecte a la salut, així com d’altres.

9. El Club de Voleibol de Barberà, no farà cap reunió de Junta Directiva o d’altres que

superi les 6 persones, totes aquelles reunions que s’hagin de produir amb més de 6

persones, es faran a través de videoconferència, la plataforma emprada serà ZOOM.

10. No es farà ús dels vestidors, tret en el cas de les competicions, en les que els equips

visitants siguin de fora de la Província de Barcelona, i es podrà fer ús dels vestuaris i

de les dutxes, mantenint la distancia de seguretat pertinent i l’espai de 3m2, després

del seu ús es farà la neteja seguint les instruccions que marca la de Federació Catalana

de Voleibol, només es permetrà l’ús de cinc persones per vestidor, i el vestidor

romandrà obert per garantir una bona ventilació, a més els jugadors només podran

portar l’imprescindible a les motxilles, i un cop acabat, tota la roba així com productes

de higiene personal es ficaran en una bossa de plàstic.

3. MESURES DE FORMACIÓ I CONCIENCIACIÓ
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El Club de Voleibol de Barberà, tal i com indica la Federació Catalana de Voleibol i la

Conselleria de Salut, fa les recomanacions a nivell familiar o social per a totes les persones

participants en l’activitat són les següents:

- Mantenir el distanciament social recomanat.

- Evitar mostres d’afecte que comportin contacte físic amb persones alienes a l’àmbit

familiar

- Evitar aglomeracions i extremar la prudència en llocs públics concorreguts

- Fer ús en tot moment de la mascareta.

- Mantenir una constant higiene de mans, sigui amb rentat freqüents amb aigua i sabó

o amb solucions hidroalcohòliques si el rentat no és possible.

- Evitar tocar-se amb les mans els ulls, nas o la boca.

- En cas d’ esternuts o tos, apartar-se de qualsevol persona i tapar-se el nas i la boca

amb el braç, encara que es dugui la mascareta

- Evitar els locals públics on resulti dificultós el compliment de les mesures preventives

- Als efectes de determinar la necessitat d’aïllament, es tindrà en consideració la

definició de contacte estret ( qualsevol persona que presentava símptomes, o que ha

estat en el mateix lloc, 15 minuts o més, sense protecció, a una distància inferior a

2m, en les 48 hores abans de l’inici de símptomes fins al moment del diagnòstic).

- Cada grup estable , té assignat un/a delegat/da de COVID-19, al que les famílies, i

jugadors/dores, hauran d’avisar si es presenten símptomes del COVID-19, així com

tota la informació que sigui necessària per poder activar els protocols adients.

- Les reunions per informar a les famílies i equips de les actuacions del Club així com

d’altres es faran a través de videoconferència.

Per altra banda, ha efectuat un pla de formació a l’equip tècnic del club de Voleibol així com

a les persones voluntàries que participaran en les diferents activitats i competicions, i ha

creat un equip COVID-19, que es distribueix de la següent forma:

- Personal tècnic i voluntaris/es

El club ha designat a tres persones del seu equip tècnic, com ha responsables de

prevenció i higiene, a més a creat un grup de voluntaris/es com a delegats/des de

COVID-19, i han rebut la formació necessària, facilitada per la Federació Catalana de

Voleibol.

- Responsable de prevenció i higiene, és l’encarregat/da amb el personal del pavelló
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de l’obertura de la instal·lació, controlarà que sempre hi hagi disponibilitat de gels

hidroalcohòlics en les entrades habilitades del poliesportiu, en els espais de joc i

l’equip tècnic que realitzarà l’activitat. Serà el responsable de la traçabilitat del equip

tècnic

- Delegat/da COVID-19, cada equip del club té assignat un/a delegat/da, que serà el/la

responsable del compliment del Protocol i interlocutor/a amb l’autoritat sanitària i

esportiva del Club i la Federació Catalana de Voleibol, i els responsables de fer el

seguiment del compliment de la normativa aplicable en cada cas segons la situació

que indiquin els òrgans competents, a més seran les persones amb la capacitat de

designar els/les voluntaris/es necessaris per a la realització de partits, així com el

material necessari per fer la traçabilitat, s’han designat tres tipus de delegats/des

cadascun amb una funció pròpia e individual , Delegat/da de Pista, Entrada i Grada

( ANNEX2,3,4 i 5)

4. MESURES A L’ARRIBADA I SORTIDA A L’INICI I FINAL DE L’ACTIVITAT

El club ha designat dintre de cada equip tècnic, a una persona responsable de prevenció i

higiene, que serà la persona que farà la traçabilitat del seu propi grup estable, tant a

jugadors/es com a equip tècnic. L’ equip tècnic arribarà a la instal·lació abans de l’activitat,

per fer la preparació del material amb el que els/les jugadors/es realitzaran l’activitat, així

com el rentat i desinfecció del material , tal i com indica la Federació Catalana de Voleibol, i

la repartició de material per les tres pistes d’entrenament.

ENTRADA

- El personal tècnic, seran els responsables de l’obertura de portes al recinte i l’acollida

dels jugadors/dores, la persona responsable de prevenció i higiene podrà prendre

temperatura amb una pistola de mesura de temperatura de no contacte. En cas

d’haver un jugador/a amb una temperatura per sobre de 37,3ºC no podrà accedir a

l’activitat, i es farà dues vegades la medició de la mesura, a més els posaran el gel

hidroalcohòlic a les mans, els faran passar al replà d’entrada a on es farà el canvi de calçat

esportiu.

- S’habilitaran tres portes d’entrada i sortida, la principal i les laterals amb les que es

poden accedir des de el carrer Ronda de l’EST S/N, per aquestes portes entraran els

grups estables, per poder accedir al terreny de joc sense creuament d’altres grups.

- Els/ les jugadors/dores tenen a disposició el seu horari d’entrenament, es demana

màxima puntualitat, per evitar el creuament de grups de entrada i sortida. ( ANNEX6)

- Cada jugador/a haurà de portar de casa una ampolla d’aigua (preferiblement un

recipient que sigui reutilitzable i no sigui de vidre), per la seva correcta hidratació i

identificada amb el seu nom.
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- No es permet portar objectes que no siguin els necessaris per a la realització de

l’activitat (només caldrà una motxilla petita a on es portaran el calçat esportiu , el

bidó d’aigua i el material esportiu individual).

- Tot el material esportiu emprat, xarxes, pilotes, proteccions o separadors, s’haurà de

netejar tal i com indica la Federació Catalana de Voleibol cada cop que hagi un canvi

d’equip estable.

- Els/les jugadors/es hauran d’evitar el contacte físic que no sigui propi de l’activitat

esportiva ( salutacions, abraçar...).

- No es permet l’entrada a la grada per veure els entrenaments.

SORTIDA

- El/la responsable de prevenció i higiene juntament amb l’equip tècnic seran les

persones encarregades de la neteja de mans de tots els jugadors/es, i indicar el

circuit de sortida del pavelló.

- Quan s’acabi cada entrenament els/les jugadors/es, es posaran la mascareta,

desinfectaran tot el material emprat, sortiran de la pista i es canviaran el calçat

esportiu, que caldrà posar-lo en una bossa tancada, posaran gel hidroalcohòlic i

sortirà del pavelló pel circuit marcat per l’entrenador.

La sortida al poliesportiu es farà de forma ordenada, tot seguint un circuit , per les diferents

sortides necessàries per a evitar les aglomeracions. ( ANNEX6).

Quan s’acabi cada entrenament els/les jugadors/es, es posaran la mascareta, desinfectaran

tot el material emprat, sortirà de la pista i es canviarà al calçat, que caldrà posar-lo en una

bossa tancada, posaran gel hidroalcohòlic i sortirà del pavelló pel circuit marcat per

l’entrenador.

En el cas de que es puguin ampliar els horaris d’entrenaments als jugadors/es, perquè

l’ajuntament cedeixi un altre espai, el club elaboraria un protocol independent i específic per

a aquest espai, i poder garantir les mesures necessàries per a la realització de l’activitat, tal i

com demana la Federació Catalana de Voleibol.

8



5. MESURES DURANT LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT

Es realitzaran tot un seguit de mesures d’acord al moment de l’activitat, que seran  aplicables a totes

les persones que formin part de l’activitat :

- La instal·lació esportiva s’haurà de ventilar amb l’obertura de les portes laterals, tant a

l’esquerra com a la dreta del pavelló, per poder afavorir la ventilació en espais tancats , així

com mantenir les portes sempre obertes ( com per exemple lavabos, per tal de evitar

contactes amb manetes i d’altres) tal i com marca la Federació Catalana de Voleibol, seguint

les recomanacions sanitàries

- Ús de mascareta d’escut facial per part de l’equip tècnic. Es fa servir aquesta seguint les

indicacions oficials que garanteixen la seva seguretat i valoren el fet del seu valor en

facilitar la comunicació en àmbits com el de l’educació.

- L’accés als lavabos serà sempre de forma individual, condicionat al permís explícit del

personal del Club. A l’entrada del mateix hi haurà gel de solució hidroalcohòlica per

netejar-se abans i després.

- S’evitarà al màxim la circulació de pilotes dintre del grup

- Els descansos d’activitat  dels equips, que es considerin oportuns seran dintre del propi

espai i amb els mateixos participants amb els que es desenvolupin els diferents exercicis,

afavorint la separació entre els mateixos.

- Els descansos i moments entre l’entrada d’un equip i un altre serviran per netejar, tal i com

indica la Federació Catalana de Voleibol.

- S’evitarà qualsevol contacte físic que no sigui específic de l’activitat, com salutacions,

celebracions de punts i d’altres.

Es disposa de forma visible de infografies informatives de les mesures d’higiene bàsiques i

essencials per a la prevenció de contagi de COVID-19.

L’ aforament màxim a les grades mai superarà les 66 persones, i els participants al terreny de joc

serà de 36 persones.

Es disposarà de solucions de gel hidroalcohòlic en l’entrada, en els accessos als lavabos que

s’habilitaran, i en tots aquells que es consideri oportú, així com a una pistola de mesura de

temperatura de no contacte.

El material esportiu que s’utilitzi de forma habitual s’ha de netejar i desinfectar abans i després de

cada ús, segons indica la Federació Catalana de Voleibol, a més es disposarà de la senyalització

necessària de les pilotes, així com d’altres materials per a que cada grup estable disposi del seu

propi material.
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Les instal·lacions s’hauran de ventilar de forma periòdica, obrint les portes, que donen als patis de

l’escola de l’Elisa Badia, així com la que dona al carrer Ronda de l’Est.

En el moment de fer l’activitat les portes romandran obertes per evitar la manipulació de tiradors.

Els jugadors/dores hauran d’acudir a la instal·lació amb la roba d’esports, tret del calçat esportiu,

que s’ habilitarà una zona, per la seva porta d’accés a la instal·lació a on es podrà fer el canvi de

calçat específic, no estarà permès l’ús dels vestidors.

Per als equips visitants que siguin de fora de la Província de Barcelona es podrà fer ús dels

vestuaris i de les dutxes, mantenint la distancia de seguretat pertinent i l’espai de 3m2, després

del seu ús es farà la neteja seguint les instruccions que marca la de Federació Catalana de

Voleibol.

Els equips seran informats dels horaris d’entrada i sortida, així com la porta d’entrada assignada

per evitar les aglomeracions a l’entrada de la instal·lació. ( ANNEX 6)

6. RECOMANACIONS A LA TORNADA A CASA

Els/les jugadors/es i famílies rebran la següent informació per poder prendre les mesures

necessàries  després de realitzar l’activitat, davant el COVID-19:

- El calçat es deixa a la porta només entrar.

- Ens traiem la roba i l’apartem per a la seva neteja amb aigua calenta.

- Dutxa prèvia al contacte amb qualsevol persona de la casa.

- Deixar els objectes que no farem servir a casa en una capseta a l’entrada (moneder,

claus,..)

- Separar els objectes que s’han fet servir (claus, telèfon) i desinfectar-los. Neteja de mans

posterior a aquesta neteja.

- Si, en qualsevol moment qualsevol participant manifesta símptomes o estableix contacte

amb algú, de forma estreta, qui els tingui haurà de seguir les indicacions corresponents

(4), i avisar al delegat COVID-19 del seu equip.
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7. COMPETICIÓ

Abans d’iniciar la competició es recomana els desplaçaments individuals sempre que s’efectuïn

amb els membres de la unitat familiar o amb els quals es mantingui un contacte estret habitual,

en el cas de que no sigui possible el desplaçament en les condicions indicades, cal complir les

següents:

- Fer ús en tot moment de la mascareta.

- Fer ús de solucions hidroalcohòliques.

- Mantenir el distanciament social dins del mitjà de transport.

En el terreny de joc, només podrà haver-hi, el personal tècnic, àrbitre, delegat COVID-19 de pista i

els/les jugadors/dores, tots ells hauran de portar mascareta, excepte els/les jugadordores en el

moment que desenvolupin l’activitat.

S’hauran de complir les següents normes d’actuació:

JUGADORS/DORES, EQUIP TÈCNIC I ÀRBITRES:

- Els equips evitaran qualsevol contacte, per tant a l’entrada principal del poliesportiu es

faran dos torns d’entrada, el primer torn serà per a l’equip local, el delegat/da de pista

començarà a emplenar la fitxa de traçabilitat amb les dades dels membres dels equips,  es

prendrà temperatura i es posarà gel hidroalcohòlic,  passaran dins del pavelló per fer el

canvi de calçat, i començar a preparar la pista per la competició.

- L’equip visitant, entrarà en el segon torn, el delegat/da de Pista, farà la traçabilitat

corresponen, prendrà temperatura i posarà gel hidroalcohòlic, els indicarà a on poder fer el

canvi de calçat esportiu,  i  els acompanyarà al terreny de joc.

- Cadascun dels equips ocuparà un espai diferent dintre del terreny de joc, no haurà canvis

de terreny de joc al finalitzar el set, perquè l’espai del poliesportiu dona les mateixes

condicions ambdós equips, tal i com marca la Federació Catalana de Voleibol.

- Es posaran les cadires individuals necessàries que l’equip tècnic de ambdós equips

requereixin,  facilitant la separació entre esportistes, no es posaran banquetes tal i com

marca la Federació Catalana de Voleibol.

- Els membres dels equips hauran de portar només el imprescindible per a la realització de

l’activitat, i tindran habilitat un espai per poder deixar-les, en el seu mateix espai de joc, per
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tal de no acumular material particular o grupal.

- El marcador manual serà manipulat per l’equip local, i serà perfectament desinfectat a

l’inici, i cada jugador/a que el manipuli haurà de rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic

abans i després de fer-ho servir.

- Quan hi hagin partits successius cap equip podrà accedir al poliesportiu fins que no hagin

abandonat tots els/les jugadors/dores del partit anterior , i les xarxes, proteccions, cadires i

tot el material emprat sigui desinfectat, que es realitzarà per al delegat/da de pista

COVID-19.

- L’àrbitre a la arribada a pista serà el principal controlador i s’haurà de seguir les seves

instruccions, tots els/les jugadors/dores s’hauran de rentar les mans amb gel

hidroalcohòlic, abans d’entrar al recinte i escalfament amb pilota, la salutació prèvia serà de

2mts amb l’àrbitre, i els equips es saludaran a un metre de la xarxa sense contacte físic, tal i

com marca la Federació Catalana de Voleibol.

- La entrega de documentació  mentre no hi hagi una formula digital ( està pendent per part

de la Federació Catalana de Voleibol), s’haurà de netejar abans i després, per part del

Delegat/da de Pista.

- Durant l’escalfament dels equips, disposaran de dos carros de pilotes numerades, per a que

cada equip realitzi l’activitat emprant les seves pròpies, el delegat/da de pista serà la

persona encarregada de desinfectar totes aquelles pilotes que surtin de pista, així com

vetllar que cada equip només empri les seves ,  hi haurà un moment d’escalfament en pista

individual per a equips, cada equip emprarà només les pilotes assignades que seran més

tard netejades i desinfectades per al delegat/da de pista.

- Queda restringit el diàleg previ i posterior al partit a només l’estrictament necessari, per la

comprovació de la documentació i la signatura de l’acta, les reclamacions les haurà de fer el

/la capità/na des de el mateix terreny de joc.

- La salutació final serà a un metre de distància de la xarxa mantenint la distància de

seguretat.

- La sortida al finalitzar la competició ,es procedirà a fer de forma ordenada, i serà en funció

de la pista de joc:

- Pista 1, sortiran per la porta lateral que dona al pati de l’escola Elisa Badia, i sortiran per

aquesta entrada, primer sortirà l’equip visitant ( en el cas de que no es faci servei de

vestidors, que només estarà disponible per als equips que venen de fora de la Província de

Barcelona). L’equip local mentre es quedarà ajudant al delegat/da de pista a la neteja i

desinfecció del material esportiu emprat per a la competició, tal i com demana la Federació

Catalana de Voleibol.

12



- Pista 2, sortiran per la porta lateral esquerra del pavelló, primer sortirà l’equip visitant       (

en el cas de que no es faci servei de vestidors, que només estarà disponible per als equips

que venen de fora de la Província de Barcelona). L’equip local mentre es quedarà ajudant al

delegat/da de pista a la neteja i desinfecció del material esportiu emprat per a la

competició, tal i com demana la Federació Catalana de Voleibol.

- El Club demana a tots els esportistes que no es facin reunions a les entrades del pavelló, al

acabar els partits de competició , entrenaments o altres, es demana agilitat per abandonar

el recinte i l’entorn del pavelló .

- Quan juga l’equip Sènior Masculí A, s’utilitza tot l’espai de la pista, tal i com marca la Real

Federación Española de Voleibol, en aquest cas l’equip local abandonarà el poliesportiu per

la porta lateral esquerra del pavelló i l’equip visitant o farà per la porta d’entrada.

- El Club de Voleibol de Barberà no presenta cap jugador/a amb NEE, però en el cas que hi

hagués algun Club en competició en el qual hi hagi un jugador/a amb NEE, ens adaptarien a

la normativa que marqués Conselleria de Sanitat, així com la Federació Catalana de Voleibol

i Real Federación Española de Voleibol o les lligues a les que fem competició per tal de ser

el més inclusius possibles.

PÚBLIC

El públic només podrà assistir als partits de competició que es realitzin en el pavelló, hi haurà de

seguir les normes de seguretat, mantenir les distàncies al carrer Ronda de l’Est S/N, de 1,5mts,

l’accés al poliesportiu es farà per la porta d’entrada principal.

En competició  el públic assistent haurà de seguir les indicacions d’ocupació d’espai,  es farà un

registre de traçabilitat (ANNEX 8),  amb les dades (nom i cognom així com les dades de contacte),

hauran d’efectuar una declaració de responsable conforme no presenten símptomes de tenir el

COVID-19, i en cas d’haver passat la malaltia, declarar que ha superat el període de quarantena

escaient. (ANNEX 7)

- En l’entrada del poliesportiu hi haurà un delegat/da de COVID-19 assignat, que

s’encarregarà de prendre temperatura, no deixarà accedir a la persona si la temperatura es

superior a 37,3ºC, es prendrà la temperatura dues vegades i si continua sent superior no

podrà accedir, aquest mateix delegat/da farà registre de les persones que entren, així com

controlar no passar l’aforament, que no podrà superar les 66 persones, i que tothom que

accedeixi es posi gel hidroalcohòlic.

- En les grades del poliesportiu hi haurà un/a delegat/da de COVID assignat, que

s’encarregarà de controlar que les persones, portin la mascareta posada durant tota

l’activitat, i ocupen els seients amb la distància mínima obligatòria, tres seients lliures de

cada quatre sense ocupar.
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- El públic assistent al partit no tindrà permès ni beure ni menjar en cap dels espais del

poliesportiu.

- Es podrà fer ús de un dels lavabos per cada sexe, però la persona haurà de posar-se gel

hidroalcohòlic abans d’entrar i al sortir, i és netejaran al finalitzar l’activitat.

- El/ la delegat/da de COVID-19 de cada grup seran els responsables de notificar a les

autoritats de salut competents, els casos de positius, assistents al poliesportiu, ja sigui com

a jugadors/dores o com a públic.

- Un cop finalitzada l’activitat, el/la delegat/da de grada s’encarregarà de controlar la

sortida de forma ordenada seguint un ordre, es crearà un circuit amb balles per garantir

les distàncies de seguretat,  primer sortiran les persones que ocupen  les dues grades de

l’esquerra de la grada, i començaran a sortir de forma ordenada quan el delegat/da doni

les instruccions per fer-ho,  començarà les primeres fileres de la grada, quan el públic que

hagi ocupat aquesta zona de la grada hagi sortit del recinte del poliesportiu, es farà el

mateix amb les següents files de forma progressiva, la porta assignada de sortida serà la

nº1 de l’entrada principal.

El/la  Delegat/da d’entrada vetllarà per a que la gent que va sortint al carrer sigui àgil en

abandonar el recinte, i vetllarà per a que es mantinguin les normes de seguretat respecte

a la distancia mínima .

- El públic situat a les dues grades de la dreta,  començaran a sortir de forma ordenada

quan el/la delegat/da doni les instruccions per fer-ho,  començaran les primeres fileres de

la grada, quan el públic que hagi ocupat aquesta zona de la grada hagi sortit del recinte del

poliesportiu, es farà el mateix amb les següents files de forma progressiva, la porta

assignada de sortida serà la nº2 de l’entrada principal
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- Seguidament es procedirà a la  neteja i desinfecció de la grada.
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8. ANNEX 1. DOCUMENT DE TRAÇABILITAT

16



9. ANNEX 2. DELEGAT/DA COVID -19
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Cada equip té un/a delegat/da de COVID- 19, que és el seu punt de referència, i serà

l’encarregat/da del compliment del Protocol i interlocutor amb l’autoritat sanitària, el Club de

Volei de Barberà i la Federació Catalana de Voleibol.

En el cas que alguna família, jugador/a o equip tècnic tingui símptomes d’infecció per

COVID-19, trucarà al 061 per donar la informació, així com a la direcció del Club, les famílies o

grups estables d’equip i la Federació Catalana de Voleibol.

Els Delegats de Covid-19 son:

- Alevins : Sonia Sierra Pérez

- Benjamí: Ismael Gómez Jiménez

- Infantil A Femení: Sonia Sierra Pérez

- Infantil B Femení : Blanca Moneo Alonso

- Infantil A Masculí: Nicolas Latorre Robles.

- Cadet A Femení: Xavier de Juan Pascual

- Cadet B:  Gracia Velázquez Sierra

- Cadet A Masculí: Ismael Gómez Jiménez

- Juvenil A Femení: Maria Isabel Redondo Morales

- Juvenil B Femení: Gracia Velázquez Sierra

- Juvenil A Masculí: Clàudia Gonzàlez Bastardas

- Sènior A Femení: Pendents de designació

- Sènior B Femení: Germàn Muñoz

- Sènior C femení: Martí Cabeza Pellicer

- Sènior SUB 23 Femení: Pendents de designació

- Sènior A Masculí: Pendents de designació

- Sènior B Masculí: Pendents de designació

- Sènior C Masculí: Pendents de designació

- Màsters: Ismael Gómez Jiménez

Seran també els/les encarregats/des de que sempre hi hagi la documentació disponible per a
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poder realitzar l’activitat, així com arxivar-la i guardar-la 30 dies.

Pla d’Actuació en cas de presentar símptomes de COVID-19

19



10. ANNEX 3 DELEGAT/DA PISTA

DELEGAT/DA COVID-19
DE  PISTA 

El /la Delegat/da de COVID-19 de pista ha de seguir el següent Pla d’ actuació:

1. La pròpia desinfecció i neteja de mans abans d’entrar al

pavelló.

2.  Agafar el termòmetre, gel hidroalcohòlic, així  com el document de traçabilitat 

3.  Situar-se en la porta de l'entrada 

4. Controlar la temperatura, posar gel  hidroalcohòlic a tots els jugadors/es, així

com als  entrenadors, a més d’emplenar el document 5. Acompanyar al equip

visitant a pista, i  donar-li tota la informació necessària per al  bon compliment de la

normativa municipal,  com no fer ús de la grada, indicar que no poden  usar

vestidors, etc. 

6.  Indicar a on poden deixar les motxilles, i lloc  d’entrenament. 

7. Ens presentarem a l’àrbitre, i donarem DNI  per a que omplin la seva acte de

partit.

8.  Subministrarem dos carros amb 10 pilotes  cadascun 

9. Quan acabi l'entrenament individual d'un  dels equips, passarem a netejar les

pilotes amb  desinfectant i guardar el carro per al següent  grup. Farem el mateix

quan acabi l’altre equip. 10. Ens quedarem dos balons de joc que  supervisarà

l’àrbitre, i seran netejats abans de  l’inici del partit, i sempre que es surtin de pista,

 així com cada canvi de set. 

11.  Netejarem cada canvi de set el marcador

12. Al acabar el partit, netejarem cadires,  taules, proteccions, xarxa i trona de

l’àrbitre.

13. posarem gel hidroalcohòlic a tots els  jugadors i acompanyarem a l’equip

visitant  fora del poliesportiu. 

Mentre que estem a pista seguirem totes les  instruccions de l’àrbitre, i no podrem

interferir  en el treball dels entrenadors.
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11. ANNEX 5. DELEGAT/DA GRADA COVID-19

DELEGAT/DA COVID-19
DE  GRADA 

El/la  Delegat/da de grada ha de realitzar les següents tasques:

1. Ajudar al Delegat/da d’entrada a organitzar l’entrada al pavelló de forma

correcta i ordenada. (ANNEX7)

2. Acomodar al públic als seients prèviament senyalitzats, tot garantint la distància

mínima, un seient ocupat i tres lliures de cada quatre.

3. Informar d’altres normes de conducta: prohibició de menjar i beure en tot el

recinte; evitar sortir del poliesportiu durant el partit.

4. En cas que algú hagi de fer ús dels lavabos  assegurar-se que es posi gel

hidroalcohòlic abans i després de fer-ne ús.

5. Organitzar la sortida dels usuaris de les grades, de manera ordenada: un cop

finalitzat el partit, i abans de que els/les jugadors/es surtin de la pista.

6. L’entrada  principal disposa de tres portes, s’utilitzaran només les portes dels

extrems, extrem esquerra serà la porta 1, i sortirà el públic de les dues grades

de l’esquerra, primer la filera superior , fins que no hagin sortit del recinte, no

podran sortir les següents files, de dalt a baix, de forma progressiva i amb les

mateixes normes de conducta, per al circuit habilitat per garantir les distancies

de seguretat en espais tancats. Les dues grades de la dreta , utilitzaran com a

porta de sortida, la del extrem dret, serà la porta 2, i s’efectuarà de la mateixa

manera que la grada esquerra.

7. Netejar totes les cadires emprades, així com baranes de les grades. Aquesta

feina es farà juntament amb el delegat/da  d’entrada.

8. Guardar els estris utilitzats.
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12. ANNEX 6. DELEGAT/DA D’ENTRADA COVID-19

DELEGAT/DA COVID-19
D’ENTRADA

El/ la delegat/da d’entrada  ha de realitzar les següents tasques:

1. Obrir el poliesportiu al públic.

2. Prendre la temperatura i posar gel hidroalcohòlic a tothom qui accedeixi al

pavelló  no deixant accedir a cap persona que superi els 37,3ºC. En el cas que

algú doni aquest valor o més, es deixarà passar uns minuts i se li tornarà a

prendre la temperatura. Si la temperatura persisteix, no podrà entrar a la

instal·lació.

3. No deixar entrar a cap persona sense mascareta.

4. Omplir la fitxa de traçabilitat específica d’usuaris de grada.

5. Demanar la “Declaració de responsabilitat en relació a la situació de pandèmia

COVID-19”, signada.

6. Controlar el nombre de persones que entren al poliesportiu, per tal de garantir

que no se superi l’aforament permès.

7. Informar  als usuaris de la pista a quina pista i per on han d’accedir.

8. Controlar les sortides del públic i posar novament gel hidroalcohòlic a tothom

qui torni a entrar, encara que ja hagués entrat prèviament.

9. Posar gel hidroalcohòlic a tothom qui faci ús dels lavabos (en principi estaran

tancats amb clau i caldrà que es demani al conserge o als mateixos voluntaris).

10. Obrir la porta per fer sortir als usuaris de forma ordenada en acabar el partit.

11. Ajudar el voluntari de grada a netejar les grades.

12. Guardar els estris utilitzats.
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13. ANNEX 6. ENTRADES I SORTIDES

El Club de Voleibol de Barberà , indicarà als equips quines són les portes d’accés i

sortides totes situades a carrer Ronda de l’Est S/N, tant a l’hora de fer els

entrenaments com la de competició, en funció de la pista emprada.

Entrada i sortida principal ( EP,SP)

Sortida Dreta del Pavelló Elisa Badia (SD)

Entrada i sortida lateral Esquerra (EE, SE)

14. ANNEX 7. DECLARACIÓ DE RESPONSABLE PÚBLIC A GRADES.

La declaració de Responsable en relació al COVID-19 per al públic de les grades està

penjada en la web, per a que tothom pugui accedir.
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15. ANNEX 8. REGISTRE DEL PÚBLIC A LES INSTAL·LACIONS DEL POLIESPORTIU

ELISA BADIA
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16. INFOGRAFIES

Algunes de les infografies emprades, per donar informació i suport a les famílies son les

següents:
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17. NETEJA I DESINFECCIÓ

La neteja i desinfecció del recinte i del material esportiu, es farà segons les

recomanacions del departament de salut per a establiments i locals de

concurrència humana.
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