Protocol Covid CHPSF en
Partits
En aquest protocol es descriuen els requisits de seguretat i higiene front la situació
actual de pandèmia de Coronavirus. Aquestes s’han redactat seguint les normatives i
recomanacions de les autoritats sanitàries, els requisits de la SGEAF (Secretaria General
de l’Esport i l’Activitat Física), el protocol de la FCP (Federació Catalana de Patinatge), i
les Normes Per Les Entitats Esportives Usuàries del Complex Esportiu Municipal de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines.

1. Abans del partit
El Club Hoquei Patins Sant Feliu (CHPSF) designarà al delegat/da de l’equip com a
responsable per part del club de realitzar la coordinació descrita en aquest protocol. El
delegat podrà delegat/da en una altre persona.
El Club Hoquei Patins Sant Feliu (CHPSF), enviarà aquest protocol a l’equip visitant per
correu electrònic.
El club visitant haurà d’enviar, com a molt tard el dia abans del partit, la informació
sol·licitada en el protocol a la direcció de correu electrònic protocol@chpsantfeliu.cat i
utilitzant els formularis annexes:
o Designació d’una persona responsable de l’equip visitant que vetllarà pel
compliment dels requisits del protocol.
o Nom, DNI i telèfon de la persona responsable de l’equip visitant.
o Llistat amb la relació de jugadors, delegats i cos tècnic.
o Declaració de conformitat on s’indiqui que tots tècnics i jugadors, o els seus
tutors, han signat la declaració responsable del seu club i que estan informats
d’aquest protocol.

2. Públic
Per tal de protegir els jugadors, el cos tècnic i el públic en general, el CHPST es reserva
el dret a no permetre l’entrada de públic en funció de les instruccions i recomanacions
de les autoritat sanitàries, FCP o l’Ajuntament.
El delegat local i el delegat visitant han de tenir un registre de la gent que assisteix al
partit del seu equip utilitzant el registre dels annexos.
Amb la finalitat d’evitar creuaments amb el públic d’anteriors partits, l’entrada del
públic es realitzarà 10 minuts abans de començar el partit. Un cop acabat el partit, el
públic haurà de sortir.
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El públic haurà de dur degudament posada la mascareta en tot moment, respectar la
distància de seguretat i desinfectar-se les mans a l’entrar.
Si es presenta simptomatologia compatible amb Covid-19 (febre 37,2ºC, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea,...) no es podrà accedir al pavelló.
L’entrada es realitzarà per un accés diferent dels jugadors i el cos tècnic.
El públic s’asseurà en la zona designada, “local” o ”visitant”, respectant el distanciament
(1.5 m o 2.5 m2) seguint la senyalització en els propis seients. Només és permetrà
asseure’s junts persones pertanyent al mateix nucli de convivència. L’aforament del
pavelló esta limitada a un màxim de 100 persones.
Per a partits de la OK lliga plata, el CHPST facilitarà un sistema de reserva d’entrada
online. Les instruccions es facilitaran en un comunicat específic.
Està prohibida la mobilitat entre grades durant el partit. No es permetrà que ningú,
especialment els petits, saltin i corrin pel pavelló.

No es permetrà la mobilitat entre grades fins que tot el públic, tècnics i jugadors del
partit anterior no hagin abandonat les instal·lacions.
Tant en l’accés com en la sortida es respectarà la senyalització del pavelló i els flux de
persones del planell dels annexos.

3. El dia del partit
Els vestuaris i dutxes estaran disponibles per la categoria seniors i superiors. Per
aquestes categories es podrà accedir 30 minuts abans del partit, un cop estigui tot
l’equip junt i el responsable del mateix hagi entregat tota la documentació sol·licitada al
CHPSF. L’aforament màxim es de 10 jugadors, si cal s’haurà de fer torns.
Els vestidors no podran ser utilitzats per més d’un equip de manera simultània, i entre
un ús i l’altre haurà de passar el servei de neteja per fer una neteja a fons amb
desinfecció. Per aquest motiu es fa imprescindible la màxima celeritat a l’hora de dutxarse i canviar-se.
Per les altres categories l’entrada al pavelló es realitzarà 20 minuts abans de començar
el partit, un cop estigui tot l’equip junt i el responsable del mateix hagi entregat tota la
documentació sol·licitada al CHPSF.
Tots els membres de cada han de realitzar el control de temperatura a l’entrada i rentarse amb gel hidroalcohòlic. Si es presenta simptomatologia compatible amb Covid-19
2

Protocol Covid CHPSF en
Partits
(febre 37,2ºC, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea,...) no es podrà accedir al
pavelló.
Tothom haurà de dur degudament posada la mascareta en tot moment, exceptuant els
jugadors i arbitres en la pista durant l’escalfament i competició.
S’evitarà el contacte com les salutacions (equip contrari, àrbitres...).
Sempre que sigui possible, es demana que els jugadors/es vinguin canviats de casa, i
només s'hagin de posar patins i proteccions.
Cada equip tindrà assignada una zona per equipar-se amb les proteccions i els patins, i
on deixar les bosses.
Els membres de l’equip hauran de respectar la zona assignada i evitar creuaments amb
altres equips. Només podran sortir de la zona assignada un cop sigui comunicat per
començar el partit o per sortir del pavelló.
Només podrà entrar un acompanyant per jugador/a per tal d’ajudar a posar i treure
patins i proteccions en cas el jugador/a no en sàpiga.
En cas que hi hagi un partit previ, els equips no accediran a les banquetes fins que s’hagin
realitzat totes les tasques de desinfecció. Hauran de mantenir‐se en les zones assignades
i evitant interferir en el pas de persones mantenint les distàncies de seguretat.
No es compartiran ampolles d’aigua, fent‐ne un ús individual exclusiu.

4. Després del partit
Els jugadors/es tornaran als vestuaris o zones assignades, per tal de canviar patins i
proteccions, i sortir del pavelló amb la major diligencia possible seguint la senyalització
de les instal·lacions.
Només podrà entrar un acompanyant per jugador/a per tal d’ajudar a posar i treure
patins i proteccions en cas el jugador/a no en sàpiga.
En cas de tenir un vestuari assignat, s’ha de minimitzar el temps d’us per tal de permetre
la neteja i desinfecció entre cada us.
Durant els recorreguts de sortida s’evitaran les aglomeracions i/o retencions.
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5. Registres
5.1. Declaració de conformitat del responsable

En/na
....................................................................
amb
DNI/NIE
.............................. telèfon ............................. en qualitat de responsable de
l’equip
...............................................................
del
club
........................................................ declaro que:
Sota la meva responsabilitat, he llegit i he comprès la informació facilitada
pel CHPSF en relació als protocols durant els partits.
Tots els jugadors i tècnics han signat la declaració responsable del seu club
i que estan informats del protocol dels partits.
Tots els pares dels menors estan informats del protocol del partits.
I expresso el meu compromís de seguir els protocols i col·laborar amb els
responsables del CHPSF, per tal de garantir les mesures d’higiene i
prevenció dels participants en l’activitat.

Signatura
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5.2. Traçabilitat jugadors i cos tècnic
Data partit
Club visitant
Equip visitant
Responsable
Nom i cognoms
Telèfon
Equip Noms i cognoms
Tècnic
Tècnic
Delegat
Delegat
Jugadors
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5.3. Traçabilitat del públic
Data partit
Club visitant
Equip visitant
Responsable
Nom i cognoms
Telèfon
Públic assistent - Nom i Cognoms
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6. Circulació persones en el pavelló
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