
GESTORA POLIESPORTIU VALLDAURA 10/09/2020 

TEMA ÚNIC: PROTOCOLS COVID TEMPORADA 2020/21 

 
1.- PROTOCOLS BÀSICS.- 

• Ús de mascareta a l’entrada i sortida 
• Higiene de mans  a l’ entrada i sortida 
• Els grups/classe o equips, no poden coincidir amb altres grups al mateix espai 

(pista, vestuaris ) 
• Aforament limitat segons la normativa vigent 

o Actualment són 2/3 persones a les oficines 
o 6 persones a vestuaris 
o 36 persones a pista 
o Entrenaments a porta tancada 
o Atenció al públic amb cita prèvia. Registre de les persones ateses 
o Prohibició de fer trobades i reunions de més de 10 persones 

 

2.- PROTOCOLS ESPECÍFICS IBE (INSTITUT BARCELONA ESPORTS) 

El Poliesportiu Valldaura s'ha de regir per la Normativa de l’IBE, la normativa de la 
Secretaria General de l’Esport, els protocols de cada Federació i el protocol del propi 
Pavelló. Seguint les instruccions de les autoritats sanitàries de cada moment. 

Mesures generals.- 

• Desenvolupar les activitats amb grups estables (equips/grups classe) 
• Garantir mesures pel control de la simptomatologia clínica dels usuaris/es  
• Emplenar fulls de Responsabilitat (usuaris i equips contraris) 
• La instal·lació i els responsables de cada club/Escola/Institut/Entitat, hauran de 

designar un responsable de compliment de protocol 
• Ús de mascareta, excepte per a la pràctica esportiva. Els menors de 6 anys no 

tenen l’obligació de portar mascareta 

Mesures específiques.- 

• Accés de públic en competicions (federades i lligues escolars) 
o 2 persones màxim per jugador/a 
o Garantir espais separats per famílies o grups de convivència 
o Registre de públic amb dades personals.  

 
• Accés de públic en partits amistosos 

o Es recomana limitar al màxim la celebració d’aquests partits 
 

• Ús de vestuaris 
o Es recomana evitar  l’ús de vestuaris fins a la categoria cadet 
o Es recomana que s’accedeixi a la instal·lació ja canviat, i que la dutxa es 

realitzi a casa 
o En competicions, es recomana cedir l’ús preferent del vestuari a l’equip 

visitant 

 



• Per entrenaments, els adults acompanyants de menors no entraran a la 
instal·lació. 
 

• Circulació de Seguretat. Establir circuit segur d'accés i sortida diferenciats, per 
evitar creuaments i aglomeracions 

 

3.- MESURES DE NETEJA I DESINFECCIÓ.- 
 

3.1.- El que SI podem assumir des del pavelló 

• Neteja diària amb productes desinfectants 
• Higiene de mans amb gel hidroalcohòlic 
• Ventilació finestres.   
• Retirada de residus diàriament 
• Demanades 2 catifes  desinfectants per a la entrada per Harry Walker 
• Reforç puntual de neteja al migdia, entre setmana, d’octubre a desembre 

 

3.2.- El que NO podem assumir des del Pavelló 
Hem consultat a Districte si podem rebre alguna partida extraordinària per a 
reforç de neteja. No tenen cap partida designada. Ens recomanen tancar 
vestidors, si no podem garantir la desinfecció contínua. 

• No tenim pressupost extra per contractar reforç de neteja diari.   
• No podem assumir/garantir la desinfecció de vestuaris després de cada ús 
• No tenim pressupost per a compres grans de material de neteja específic per el 

volum d’usuaris/es que tenim. 

 
4.- CONCLUSIONS i PROPOSTES.- 

• Referent al reforç de neteja, caldria desdoblar al personal de neteja 
que tenim, i que no vinguin 2 persones al matí. Caldria desdoblar a 
matí i migdia, de dilluns a diumenge (vestidors, lavabos, manetes, 
aixetes) 

• La neteja de lavabos hauria de ser constant. Caldria proporcionar 
paper i desinfectant per a que els adults, després de cada ús, 
desinfectessin o fer servir l’aparell polvoritzador 

• Afegir Gel hidroalcohòlic davant de Vestidors 
• Comprar Aparell Polvoritzador per a vestidors. És una solució 

temporal a la manca de reforç de neteja 
• Celebrar la Comissió de Seguiment amb Districte el més aviat 

possible. Si volem mantenir l’activitat esportiva amb garanties, 
l’Ajuntament ens ha de facilitar recursos per complir amb la 
normativa de l’IBE. 

 


