CLUB BÀSQUET LES FRANQUESES

PAUTES BÀSIQUES D’ADAPTACIÓ DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES QUE ES
DESENVOLUPIN A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS, A LES MESURES DE PREVENCIÓ PER LA COVID-19.
Amb motiu de la situació actual generada per la Covid-19, i tenint en compte les condicions
d’excepcionalitat previstes per la resolució SLT/2094/2020, de 24 d’agost, pels municipis de
Canovelles, Granollers i les Franqueses del Vallès
i seguint les recomanacions establertes per la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat
Física, des del Club Bàsquet Les Franqueses s’estableixen les pautes mínimes (fins no
disposar dels protocols definitius) d’obligat compliment, en relació a l’activitat esportiva de
bàsquet que es desenvolupi a les Instal·lacions Esportives Municipals.
1. Entrenaments:


Es faran grups estables d’entrenament.



No es podran barrejar els grups d’entrenament.



Per tal de garantir el control de la traçabilitat, cal portar un registre diari de tots els
participants en l’activitat de bàsquet. Tots els participants, o bé els seus tutors legals,
hauran d’haver signat la corresponent declaració responsable.



No està permès l’ús dels vestidors, per tant els/les esportistes han de venir canviats
de casa.



Els/les esportistes hauran de canviar-se el calçat (com a mínim en les instal·lacions
cobertes) en el moment d’entrar a la pista i /o espai esportiu.
Zona Esportiva Municipal, s/n o de Can Prat– 08520 les Franqueses del Vallès.
S’habilitarà una “taula/estació” d’higiene amb gel hidroalcohòlic per a la higiene
i desinfecció de mans dels esportistes a l’entrada i la sortida de cada espai esportiu.



S’habilitaran accessos independents per les entrades i sortides sempre que sigui
possible.



Respectar la senyalització específica de mesures COVID-19 en relació als espais i
les circulacions a les instal·lacions.



L’ús de la mascareta es obligatòria per entrar i sortir de les instal·lacions esportives,
tan sols no s’utilitzarà en el moment de fer pràctica esportiva.



Els entrenadors i/o responsables de les activitats hauran de portar la mascareta en
tot moment.
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Caldrà que els/les esportistes es desinfectin les mans amb gel o rentades amb sabó
abans i desprès de la pràctica esportiva-



Caldrà preveure l’ús de material esportiu exclusiu i no compartit per cada grup
estable/equip d’entrenament. Aquest material s’haurà de desinfectar abans i
després d’haver-se utilitzat.



Tota l’activitat esportiva serà a porta tancada fina a nova ordre, és a dir, els pares,
mares, familiars... NO podran accedir a les instal·lacions. D’aquesta manera evitem
aglomeracions i augmentem les condicions de seguretat de les instal·lacions atès
que no és possible garantir que es faci una actuació de desinfecció cada cop que
aquestes s’utilitzen.

2. Partits amistosos:
A més de les pautes establertes pel entrenaments caldrà tenir en compte:


Només podran accedir a les instal·lacions els/les jugadors/es, entrenadors/es,
delegats/des, personal tècnic auxiliar, àrbitres, auxiliars de taula, cronometradors, els
membres de la junta directiva i el personal de les instal·lacions. També hi podran
accedir personal de l'Ajuntament i/o PME per fer comprovacions. En cap cas, i fins a
nou avís, està permesa la presència de públic.
Tots els assistents i participants, a excepció dels jugadors quan estiguin jugant, i
dels entrenadors quan hagin de donar instruccions sempre que mantinguin la
distància, hauran de portar la mascareta posada.
També caldrà presentar davant del PME declaració responsable expressa on, a més
de garantir el protocol de prevenció de la Covid-19, es faci constar:



Declaració responsable de compliment dels requeriments establerts



Declaració responsable del compliment dels protocols federatius i/o dels Consell
Esportius, en relació a la celebració de competicions i/o partits amistosos.

Les Franqueses del Vallès, 2 de setembre de 2020.

