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Protocol per a l’inici dels entrenaments del 1er equip 
 

CONSIDERACIONS GENERALS 
Núm. Descripció 

1.1 

El present protocol elaborat a partir de la Circular núm. 1 de la Federació Catalana de Futbol és el marc general que s’ha de 
seguir durant els entrenaments del 1er equip de futbol del Club Esportiu Besalú per tal d’evitar el contagi per COVID-19 
entre els seus participants. Les mesures previstes en el protocol s’aplicaran mentre duri l’estat de pandèmia sanitària. A 
aquests efectes, s’entendrà estat de pandèmia sanitària el període durant el qual les autoritats sanitàries competents 
mantinguin les mesures escaients de prevenció per evitar el contagi de COVID-19. 

1.2 
Les mesures previstes en el protocol seran d’aplicació sempre que l’activitat pugui desenvolupar-se d’acord amb la 
normativa emesa per les autoritats sanitàries corresponents i vigent en cada moment, sense que per si mateix comporti 
una autorització de l’activitat. 

1.3 
En la interpretació i aplicació del protocol, els participants a l’entrenament objecte d’aquest es regiran per l’observança del 
criteri de prudència; essent d’elecció preferent l’opció que davant d’una mateixa situació garanteixi una millor protecció 
davant del contagi. 

1.4 
Cada jugador podrà decidir lliurament sota la seva responsabilitat si vol ser inscrit a la competició i participar en els 
entrenaments o si no. En cas que no vulgui ser inscrit caldrà comunicar-ho formalment a l’entrenador abans del dia 1 de 
setembre. 

1.5 S’evitaran en la mesura del possible els desplaçaments col·lectius. 

1.6 No es podran utilitzar les vestidors. Únicament es podrà accedir al terreny de joc. 
El cos tècnic podrà accedir també al magatzem. 

 
PER ALS PARTICIPANTS 

Núm. Descripció 

2.1 Donat que no es podrà accedir als vestidors caldrà acudir als entrenaments amb la roba esportiva ja posada. 

2.2 Cada esportista farà ús de la mascareta fins el moment d’iniciar l’activitat esportiva. 

2.3 
S’evitarà el contacte físic que no sigui el propi de l’activitat esportiva (salutacions, xocar de mans, abraçar, ...) i aquelles 
conductes que es puguin considerar de risc, tals com escopir. 

2.4 Es procurarà una higiene i desinfecció de mans al accedir al recinte i posteriorment periòdicament. 
El Club col·locarà dispensadors de gel hidroalcohòlic per aquest fi. 

2.5 

Es mantindran els materials i utensilis personals en la bossa pròpia que aporti a l’efecte, amb una utilització individual 
incloent el material d’avituallament que sigui necessari per a l’activitat. 
El primer dia d’activitat el Club facilitarà una ampolla reutilitzable per a beguda a cada un dels jugadors. A partir d’aquí, 
cadascú serà responsable del seu manteniment, desinfecció i reompliment. 

2.6 S’evitarà la permanència innecessària a l’espai de les activitats i s’evitaran les aglomeracions. 

2.7 

Cada esportista haurà d’omplir i signar una declaració responsable en paper (segons model adjunt) el primer dia 
d’entrenament. 
A partir del mateix dia s’haurà de signar també la declaració responsable on-line a través del “Portal del Federat” (web de la 
Federació Catalana de Futbol). Aquesta caldrà anar renovant-la, signant-la periòdicament (cada 14 dies) al mateix “Portal 
del Federat”. 
(Donat que en la declaració es fa referència al fet de no tenir febre, el Club posarà a disposició del participants un 
termòmetre per tal de fer-se la lectura d’aquesta en el moment de l’accés al recinte). 

 
Besalú, a 26 d’agost de 2020 


