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Introducció 
 

D’acord amb el Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya presentat per la Secretaria 

General de l’Esport i de l’Activitat Física i aprovat pel PROCICAT, es determina la fase de represa 

de l’activitat esportiva i la competició requerint als organitzadors, clubs esportius 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 COVID19 entre les persones usuàries d’instal·lacions esportives així 

com participants a l’activitat. 

 

L'evolució favorable durant els mesos de maig i juny de 2020 permet iniciar les activitats esportives 

per a la temporada 2020-2021, a l'escenari de "nova normalitat". Per la seva banda, tant la 

Federació Catalana d'Handbol (FCH) com la Federació Espanyola d'Handbol (RFEBM) han publicat 

recentment els seus respectius protocols COVID per garantir la seguretat d'esportistes, cos tècnic, 

delegats i públic durant els entrenaments i partits de les diferents competicions. És responsabilitat 

dels Clubs definir un protocol intern d'actuació per limitar i controlar el risc derivat de la situació de 

pandèmia COVID-19, amb els recursos necessaris per afrontar l'activitat durant aquesta temporada, 

i complint amb les recomanacions de les federacions respectives en cada competició. 

 

El protocol de el Club ha d'incloure i estar d'acord amb les recomanacions d'experts, institucions i 

autoritats sanitàries de manera que es garanteixi el compliment de les normatives a nivell local 

(Ajuntament de Sant Cugat, com a gestor de les infraestructures), autonòmiques (Conselleria de 

Salut i d'Esports de la Generalitat, Federació Catalana d’handbol) i, estatal (Real Federación 

Española de Balonmano). El protocol ha de ser actualitzat en funció dels canvis de normativa 

publicats per les institucions i autoritats sanitàries al llarg de la temporada. 

És per aquest motiu que hem dissenyat el present protocol de seguretat i prevenció davant del 

COVID-19 donant els suggeriments i recomanacions a seguir pels diferents estaments del club i 

especialment per cadascun dels equips en la pràctica de l'Handbol.  

 

El principi fonamental és la prudència; i el focus de les mesures se centra en la prevenció, el que 

suposarà imposar restriccions, limitacions i controls. 

 

Dins d'aquest protocol s'han de definir les mesures higièniques i de restriccions necessàries segons 

evolucioni la situació de l'activitat esportiva i de la pandèmia. El Club, com a entitat social, ha de ser 

un referent per als jugadors, famílies i cos tècnic en l'aplicació de les mateixes; a el mateix temps, 

ha de disposar d'eines per adaptar-se a la nova realitat a del principi i durant la temporada, en 

benefici de el bé col·lectiu de la societat. Tots volem reprendre els entrenaments i les competicions, 

així com tornar a compartit bons moments dins dels equips i del club en general, però per fer-ho 

possible, hem de fer un exercici de responsabilitat individual i col·lectiva.  
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Principis rectors 
 

Les mesures i actuacions contingudes en el PROTOCOL han de ser informades d’acord amb els 

següents principis rectors:  

 

• Objecte. El protocol serà el marc general d’aplicació per a el Club Handbol Sant Cugat i 

s’executarà en funció de les activitats socials i esportives, per preveure i evitar el contagi 

per COVID-19 entre els participants de les mateixes. Les mesures previstes en el protocol 

s’aplicaran mentre duri l’estat de pandèmia sanitària, amb independència de l’espai on 

es desenvolupi l’activitat sempre i quan el responsable de l’activitat sigui el Club Handbol 

Sant Cugat. A tal efecte, 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.  

 

• Jerarquia normativa. Les mesures previstes en el protocol seran d’aplicació sempre que 

l’activitat objecte pugui desenvolupar-se d’acord amb la normativa emesa per les 

autoritats sanitàries corresponents. El protocol no autoritza per si mateix la realització de 

cap activitat específica, la seva finalitat és preveure l’actuació determinada per 

desenvolupar activitat esportiva permesa dins del marc preventiu de la pandèmia COVID-

19.  

 

• Prudència. En la interpretació i aplicació del protocol, els participants i organitzadors de 

l’activitat del Club Handbol Sant Cugat es regiran per l’observança de criteri de prudència; 

serà d’elecció preferent l’opció que davant d’una mateixa situació garanteixi una millor 

protecció davant del contagi.  
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Recomanacions d’actuació general 

 
Declaració responsable 

• Tots els entrenadors, staff tècnics, delegats, oficials, Junta Directiva, esportistes i personal 

vinculat al Club Handbol Sant Cugat hauran de signar la “Declaració responsable en relació 

amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19”, així com comprometre’s a no anar 

a les instal·lacions esportives en el moment de la pràctica de l’activitat organitzada pel Club 

si té febre, símptomes o ha mantingut un contacte estret amb alguna persona sospitosa de 

contagi. (Annex 1 / Annex2).  

 

Grups estables 

• En el cas que no es pugui garantir la distància de seguretat, cal desenvolupar les activitats 

esportives mitjançant grups estables. S’entén com a grups estables aquells que de forma 

continuada, hagin tingut contacte estret en la pràctica esportiva i cap dels seus membres hagi 

presentat la simptomatologia clínica de la COVID-19, cal tenir especial cura durant els primers 

14 dies del grup de contacte fins a l’estabilització del mateix. 

 

Mesures higièniques 

• Tots i totes els entrenadors/es, staff tècnic, delegats/des, oficials, voluntaris/es i membres del 

Club Handbol Sant Cugat aniran sempre amb mascareta, tot i que no serà exigible en el cas 

de la pràctica d’activitat física i esportiva per als esportistes.  

 

• Es recomana respectar les distàncies de seguretat establertes. Hem de procurar sempre tenir 

la distància física interpersonal de seguretat en 1,5 m en general, amb l'equivalent a un espai 

de seguretat de 2,5 m2 per persona, per aquelles persones no integrades dins d’un grup 

estable. 

 

• Cal fer un rentat freqüent de mans mitjançant solucions hidroalcohòliques així com amb aigua 

i sabó, no compartir material de neteja de mans, cara, etc... S’ha de portar material personal 

i a ser possible, mantenir-ho en un espai propi de seguretat, en cas contrari, desinfectar la 

zona repetidament en cada ús. 

 

Mesures preventives  
• S'utilitza com a definició de "contacte estret" l'establerta pel departament de Salut de la 

Generalitat: 
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• Les persones (ja siguin membres dels equips del Club Handbol Sant Cugat o dels d’equips 

visitants) que hagin tingut un “contacte estret” amb alguna persona amb diagnòstic PCR+, 

encara que amb símptomes lleus, han de fer aïllament preventiu durant un període mínim de 

14 dies, no podran participar a les activitats socials i esportives del Club i s’hauran d’abstenir 

d’accedir a cap instal·lació esportiva de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Així mateix, a 

banda de seguir el protocol d’actuació establert pel seu centre sanitari, hauran d’informar a 

el Club Handbol Sant Cugat mitjançant els canals habilitats a tal efecte, de forma immediata.  

• De la mateixa manera, amb esperit preventiu, si un “contacte estret” mostra símptomes y 

esta pendent de realitzar la prova PCR, la persona membre del Club mantindrà un aïllament 

preventiu fins que es conegui el resultat de la proba PCR del contacte. Si es negativa, es pot 

continuar amb la activitat esportiva amb normalitat.  

• Si a un membre de el Club Handbol Sant Cugat (jugador / a, staff tècnic, delegats, voluntaris) 

li fan una PCR per tenir un ”contacte estret” amb una persona diagnosticada PCR +, romandrà 

en aïllament tant si el resultat del seu PCR és positiu o negatiu, seguint les indicacions de 

Salut, fins a superar els 14 dies. 

• Està prohibida la pràctica esportiva i l’accés a les instal·lacions esportives a tota persona 

simptomàtica (febre superior a 37ºC, símptomes respiratoris,...) o que hagi estat en contacte 

estret amb una persona amb COVID-19 els darrers 14 dies. No es podrà participar de cap 

activitat social o esportiva que organitzi el Club Handbol Sant Cugat.  

 

• En el cas que un membre de el Club Handbol Sant Cugat (jugador / a, staff tècnic, delegats, 

voluntaris) sigui diagnosticat amb un positiu en COVID-19, ha de seguir les indicacions 
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sanitàries pertinents (confinament, etc.) durant al menys 15 dies. Un cop rebi l'alta mèdica, 

es podrà reincorporar a les activitats de club. 

 

• Actualment, i fins nou avís,  queda prohibit l’accés a les sessions d’entrenament de familiars i 

amics de jugadors/es, i de tota persona aliena a l ’staff tècnic de cada equip.  

 

• A totes les instal·lacions municipals de Sant Cugat hi ha una senyalització instal·lada amb 
motiu del COVID per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per a mobilitat interna, normes 
d’higiene, distancia de seguretat y rentat de mans. Hem de seguir les indicacions d’aquestes 
senyalitzacions i l’organització que s’estableixi al respecte. Els membres del Club Handbol 
Sant Cugat vetllaran pel seu control i acompliment durant les nostres activitats i 
entrenaments.  

 

• El Club Handbol Sant Cugat, si s’escau, podrà tenir a disposició dels participants als 

entrenaments, el material d’higiene i prevenció, així com els materials de neteja 

corresponents per desinfectar el material esportiu utilitzat d’acord amb l’ús massiu que se’n 

pugui fer.  

 

• El Club Handbol Sant Cugat ha nomenat un coordinador general per als diferents aspectes 

derivats de la pandèmia del COVID-19 al Club.  

 

 

Traçabilitat 

• Es prendran mesures que facilitin identificar els esportistes, tenir el control de la 

simptomatologia clínica i dels seus possibles contactes de risc. Davant de qualsevol símptoma, 

durant la competició, se seguirà el protocol de seguiment de la traça. 
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Recomanacions per a els entrenaments (jugadors/res) 
 

Abans d'anar a l'entrenament 
• D’acord amb les recomanacions de l’autoritat competent, tots el jugadors/es i les seves 

famílies i acompanyants, així com el personal vinculat a el Club Handbol Sant Cugat que hagin 

d’accedir a les instal·lacions esportives, abans de sortir del seu domicili per anar a entrenar o 

abans d’accedir a les instal·lacions, seran responsables de prendre’s la temperatura al seu 

domicili o durant el trajecte immediat abans d’arribar a l’entrenament. En cas de tenir febre 

(37ºC), caldrà comunicar-ho a l’entrenador/a el més aviat possible i no es podrà entrenar.  

 

• Cap jugador pot anar a entrenar si els 14 dies previs ha estat en contacte amb algú que pateixi 

o hagi patit la Covid-19. Haurà d’avisar a l'entrenador/a i ell li donarà les indicacions que 

calgui.  

 

• Els jugadors/res aniran als entrenaments amb la roba d'entrenament posada. Portaran el 

calçat d'entrenament en una bossa i se’l posaran en entrar a la instal·lació. 

 

• Els jugadors/res han de portar una tovallola neta, la seva ampolla d'aigua, la mascareta 

posada y el gel desinfectant personal. Tot això es personal i no es podrà compartir. 

 

• Es recomana que els desplaçaments dels esportistes es facin de forma individual o 

exclusivament amb familiars convivents. S’evitaran en la mesura dels possibles els 

desplaçaments col·lectius, o en cas que aquests es desenvolupin, cada esportista haurà de fer 

ús individual de les mascaretes.  

 
 

Durant l'entrenament 
• Als entrenaments només accediran a les instal·lacions esportives els jugadors/es, els 

entrenadors/es i membres del staff tècnic, delegats i voluntaris.  

 

• S’esglaonarà els horaris d’accés als pavellons per evitar una alta concentració de persones. Es 

recomana que no se superi mai els 2/3 de l’aforament d’un espai delimitat.   

 

• Els jugadors/res poden entrar al pavelló quan l’equip que ha entrenat abans hagis sortit de 

la pista i de la instal·lació.  

 

• Els jugadors/res han d'entrar a la instal·lació amb la mascareta posada, i es dirigiran a punt 

de trobada definit per l'entrenador. En aquet punt, es mesurarà la temperatura. Si aquesta 

és superior als 37ºC, el jugador/a no podrà fer l’entrenament i haurà de marxar cap a casa.  

 

• Abans d'entrar a la pista, caldrà posar-se el calçat d'entrenament i netejar-se les mans amb 

gel desinfectant. El calçat de carrer se ha de posar en una bossa de plàstic ben tancada. 
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• No s'utilitzaran els vestidors dutxes o aixetes del pavelló. 

 

• No es pot compartir mai la ampolla d'aigua ni la tovallola.  

 

• Quan ho digui l'entrenador/a, el jugador/a podrà treure's la mascareta i entrar a la pista.  

 

• No es pot tocar a ningú ni cap objecte, parets, panys, portes.... En tot moment s’ha de 

mantenir una distància personal de seguretat de 1,5 metres.  

 

• S’ha de mantenir una distància personal de seguretat de 2 a 10 metres amb els companys/es 

que no siguin del teu equip i estiguin entrenant al mateix horari que tu.  

 

 

Finalització de l’entrenament 
• Quan s’acabi cada entrenament els jugadors/es desinfectaran tot el material utilitzat; sortirà 

de la pista i es canviarà el calçat. Caldrà posar el calçat d'entrenament en una bossa de 

plàstic ben tancada.  

 

• Els jugadors/res es posaran la mascareta i, a les mans, gel hidroalcohòlic. A continuació, se 

sortirà del pavelló pel circuït assenyalat.  
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Recomanacions per a els entrenaments (Staff Tècnic, delegats 

voluntaris) 
 

• Cada equip del Club Handbol Sant Cugat és un “grup estable”.  Es considera “grup estable” un 

grup de persones-esportistes practicants que estan en contacte estret de manera habitual, i 

no s’ha detectat cap símptoma de la COViD-19 durant el període d’estabilització del grup, és 

a dir 14 dies. En aquest sentit, s’haurà de tenir una especial cura durant els primers 14 dies 

del grup de contacte (si no n’han tingut abans) fins a l’estabilització del grup.   

 

• En el cas del PAV3 de Sant Cugat, es podrà fer ús de 2 grups, un per cada 1/2 pista. Cada 
entrenador/a portarà el control d’assistència de l’ staff tècnic i voluntaris del seu equip. 

 

• Els entrenadors i staff tècnic de cada equip del Club Handbol Sant Cugat comptarà amb la 

col·laboració de forma voluntària d’un delegat/a de l’equip, que donarà suport a les diferents 

situacions i tasques que es derivin del COVID-19. La Junta Directiva nomenarà un Directiu 

responsable que farà la coordinació amb els delegats i entrenadors.  

 

• Per facilitar la traçabilitat, l’entrenador, staff tècnic, delegat o voluntaris faran un  registre diari 

dels assistents a la sessió inclosos ells mateixos. A tal efecte el Club ha preparat un registre 

digital que cada entrenador caldrà omplir a cada sessió d’entrenament.  

 

• Si l’entrenador/a rep l’avís d’algun jugador/a de febre o símptomes, o que hagi estat en 
contacte estret amb una persona amb COVID-19 els darrers 14 dies, informarà al coordinador 
del COVID-19 que el Club Handbol Sant Cugat hagi nomenat.  

 

• Serà responsabilitat de l’entrenador, staff tècnic i voluntaris assegurar-se de la desinfecció  

del material utilitzat un cop acabada la sessió d’entrenament. Això inclou el gimnàs, si s’ha 

utilitzat. El club, si s’escau, facilitarà el material necessari.  
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Recomanacions per a els partits amistosos y de competició 
 

Recomanacions Generals 

• Els equips han de ser estables, no es poden fer participar jugadors que no hagin entrenat 14 

dies mínim en aquell equip. No es poden jugar partits abans de 14 dies del començament de 

els entrenaments. 

 

• Es recomana que els desplaçaments dels esportistes i entrenadors, staff tècnic, delegats, 

oficials i voluntaris es facin de forma individual o exclusivament amb familiars convivents. 

S’evitaran en la mesura del possible els desplaçaments col·lectius, o en cas que aquests es 

desenvolupin, cada esportista haurà de fer ús individual de les mascaretes.  

 

• Sempre que sigui possible, s’arribarà al lloc de l’activitat amb la roba esportiva ja posada 

procurant evitar l’ús de vestidors. En els partits a celebrar en els pavellons de l'Ajuntament 

de Sant Cugat, no es podrà disposar de dutxes i vestuaris. 

 

• El material i l’equipament esportiu propi haurà de desinfectar-se abans i després del seu ús 

d’acord amb les instruccions acordades i publicades per les autoritats sanitàries  

 

• Els esportistes i entrenadors, staff tècnic, delegats, oficials i voluntaris han de mantenir la 

distància de seguretat en els seus desplaçaments i portar mascareta (sempre que sigui 

compatible amb la situació personal pròpia), així com gel hidroalcohòlic. Procuraran mantenir 

en tot moment la distància de seguretat i evitar el contacte amb altres participants i públic en 

els espais col·lectius. Faran una higiene i desinfecció de mans periòdica. Mantindran els seus 

materials i utensilis personals en la bossa pròpia, amb una utilització individual incloent el 

material l’avituallament que sigui necessari per l’activitat.  

 

Partits com a equip local  

• Als partits als pavellons municipals de Sant Cugat del Vallès, els equips del Club Handbol Sant 

Cugat hauran signat prèviament la declaració responsable que garanteix que no es presenten 

símptomes de tenir COVID-19 i, en cas d’haver passat la malaltia, declarar que han superat el 

període de quarantena escaient (annex 1/2). 

 

• L'entrenador/a o el delegat/da de l'equip del Club Handbol Sant Cugat farà el registre de 

participants al registre digital. 

 

• L’equip visitant és considerat com a grup estable i per tant són els responsables d’aplicar el 

seu protocol propi als desplaçaments sempre d’acord amb la normativa de les diferents 

autoritats, així com els protocols de la Federació corresponent. En tot cas, facilitaran les dades 

de contacte pel registre de les persones assistents a l’activitat que garanteixi la traçabilitat 

del grup (un full amb el llistat de jugadors/es, staff tècnic, delegats on consti el nom, cognom 

i DNI). 
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• Els voluntaris del Club Handbol Sant Cugat supervisaran el flux de trànsit en els accessos per 

evitar la formació d’aglomeracions.  

 

• Els delegats, oficials o voluntaris registraran el nom i cognom així com les dades de contactes 

de les persones participants a l’activitat (esportistes, treballadors/es, voluntaris/es, 

organitzadors/es o públic), per garantir la traçabilitat (annex 3/4). 

 

• Durant el descans a la fi de la primera part de el partit, el delegat responsable de l’equip de 

Sant Cugat realitzarà una higienització de les banquetes amb l'objectiu de facilitar el canvi de 

camp. 

 

Partits com a equip visitant 

• Els esportistes i entrenadors, staff tècnic, delegats, oficials i voluntaris hauran de facilitar les 

dades de contacte pel registre de les persones assistents a l’activitat que garanteixi la 

traçabilitat del grup, d’acord amb les normatives que el club que ens acull porti a terme 

d’acord amb les mesures preventives i de seguretat del COVID-19.  

 

Jugadors / res, Staff Tècnic, Delegats 

• Cada esportista mantindrà la distància de seguretat interpersonal i l’ús de la mascareta en els 

seus desplaçaments fins abans d’iniciar l’escalfament i el partit corresponent. S’evitarà la 

permanència innecessària en l’espai de l’activitat. S’evitaran les aglomeracions dins i fora de 

les instal·lacions.  

 

• Els pavellons municipals de Sant Cugat del Vallès, tenen punts de dispensació del gel 

hidroalcohòlic d´ús públic instal·lats per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 

Conseqüentment, als partit, es podran utilitzar pels esportistes i públic de l’equip visitant.  

 

 

Públic 

• Es recomana que els desplaçaments del públic es facin de forma individual o exclusivament amb 

familiars convivents. S’evitaran els desplaçaments col·lectius. En cas que aquests es portin a 

terme s’haurà de fer ús individual de les mascaretes.  

 

• Les persones que assisteixin a un partit organitzat pel Club Handbol Sant Cugat als pavellons 

municipals de Sant Cugat del Vallès signaran una declaració responsable amb la que declaren 

que no presenten símptomes de tenir COVID-19 i, en cas d’haver passat la malaltia, han 

superat el període de quarantena escaient. Així mateix, la declaració responsable haurà 

d’acreditar que no s’ha estat en contacte amb persones infectades o s’ha viatjat a zones en 

risc declarades oficialment en els 14 dies immediatament anteriors al de la signatura del 

document. (annex 3/4). 

 

• S’evitaran les aglomeracions en els espais de l’entorn i accessos a l’activitat i es mantindrà la 

distància de seguretat en tot moment.  
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• Es farà ús de la mascareta excepte en el cas de persones que presentin algun tipus de malaltia 

o dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada pel seu ús o que, per la seva situació de 

discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a treure's la mascareta o bé 

presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.  

 

• Pel que fa als aforaments de les instal·lacions, així com les zones delimitades i la distància de 

seguretat, se seguiran les instruccions de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Els membres 

de el Club Handbol Sant Cugat supervisaran i controlaran el rigorós compliment d’aquestes 

indicacions.  

 

• Mantenir la resta de normes i suggeriments establertes en aquest protocol, així com els 

recomanats per les institucions en referència a mesures de prevenció, protecció i seguretat 

contra la COVID-19.  

 

 

Àrbitres i anotadors - cronometradors 

• Els delegats, oficials o voluntaris seran els encarregats de subministrar als àrbitres, anotadors i 

cronometradors gel hidroalcohòlic, sabó, paper i paperera. Aquest material el facilitarà el Club 

Handbol Sant Cugat.  

 

• Les comprovacions de les actes tant a l’inici com al final del partit, es faran respectant la 

distància de seguretat i amb mascareta.  

 

• Si hi ha dos àrbitres se seguirà el protocol previst per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

en referència als pavellons i especialment al temes d’aforament del vestidor, neteja i dutxa, 

per tal de que es puguin canviar i/o dutxar. En tot cas és recomanable que vinguin canviats i 

es dutxin a casa.  

 

• Els components de la taula d’anotació hauran d’utilitzar mascareta i mantenir la distància de 

seguretat, si és possible.  

 

• En la mesura del possible cada cop que s’utilitzi qualsevol material de la taula, es desinfectarà 

amb hidrogel 
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PROTOCOLO PERSONAL DAVANT POSIBLE POSITIU 
 

 

 
 

 

 

 



 

14 

 

Club Handbol Sant Cugat          

 

 

 

 

 

 

 

Annexos 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE A SIGNAR PER A MAJORS I  

MENORS D’EDAT  

 

FITXA DE REGISTRE DE PÚBLIC ASSISTENT ALS PARTITS.  
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Annex 1: Declaració responsable per a majors d’edat participants a les activitats de el 

Club Handbol Sant Cugat 
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Annex 2: Declaració responsable per a menors d’edat participants a les activitats de 

el Club Handbol Sant Cugat a signar per pare / mare / tutor / tutora 
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Annex 3: Fitxa de registre de públic assistent als partits. Menors d’edat.  
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Annex 4: Fitxa de registre de públic assistent als partits. Majors d’edat.  
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Annex 5: Fitxa de registre de públic amb codi QR 

 
 


