
 

 

PROTOCOL D’UTILITZACIÓ INSTAL.LACIONS I DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT DELS 

ENTRENAMENTS U.A. MARGATÀNIA PER VETLLAR CONTRA EL RISC DE CONTAGIS PER LA 

COVID-19 

 

-L’entrenador convocarà 5min. abans de l’activitat als jugadors/es i s’hauran de trobar a la 

porta lateral  de l’Escola Cossetània, evitant aglomeracions i mantenint sempre la distància de 

seguretat amb la mascareta posada fins iniciar l’activitat. Es recomana que cada infant porti un 

sobre o un estoig amb el seu nom on poder guardar la mascareta en el moment de l’activitat. 

- El menor vindrà sol o acompanyat d’un sol adult, el qual no podrà entrar en les instal.lacions 

on es realitzarà l’activitat. 

- L’entrenador haurà de ser esglaonat, si coincidissin més d’un equip a la mateixa hora, hauran 

d’entrar en grups diferents, evitant creuar-se amb qualsevol de l’altre grup, i sempre evitant el 

donar-se la ma o qualsevol tipus de contacte físic. 

- La neteja de mans s’haurà de fer sovint, tant de l’entrenador com dels jugadors. La normativa 

aconsella la neteja de mans d’unes 5/6 vegades durant l’activitat, per tant, els entrenadors 

disposaran de gel hidroalcohòlic pertinent. És opció de cada infant dur el seu propi dosificador. 

- Cada infant haurà de portar la seva ampolla d’aigua, ja que la font quedarà precintada. 

- L’ús dels vestuaris quedarà suprimit, per tant, cada infant haurà de portar la roba esportiva ja 

posada. Si algun infant ha d’utilitzar els lavabos, ho podrà fer, evitant sempre que hi hagi més 

d’una persona en ells. 

- Els grups d’entrenament hauran de ser estables, així que no es podran barrejar amb un altre 

grup si coincideixen els entrenaments. Cadascun haurà de tenir el seu espai delimitat. 

- La utilització de petos comuns no serà possible, a no ser que cada entrenador tingui els seus 

propis, assumint però el risc pertinent si se’ls emporta a casa. S’haurien de rentar cada dia. De 

totes maneres no s’aconsella el seu ús. 

- El material s’haurà de desinfectar abans i després del seu ús. S’haurà de facilitar un 

desinfectant per això. 

- En cas de malestar, s’haurà de prendre la temperatura i si supera els 37,3 graus o hi ha altres 

símptomes s’avisarà a la família de l’infant i s’iniciarà el protocol d’emergència. 


