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PROTOCOL D’ACTUACIÓ INTERNA 
COVID 19 

 
Degut a l’actual situació del Covid-19, i amb l’objectiu de preservar al màxim les mesures de seguretat i 

higiene, a continuació us detallem les següents mesures que caldrà complir per tal de poder accedir a veure 

els partits que es disputin al Complex Esportiu Torrent de llops. Aquestes mesures s’aniran adequant a la 

legislació vigent. 

 

Mesures Generals de Protecció  

 

Distància de Seguretat  

 

Es preservarà la distància física interpersonal de seguretat en 1,5 metres en general amb l'equivalent a un 

espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, tret del moment de la pràctica esportiva entre futbolistes, cos 

tècnic i àrbitres. S’habilitaran tres vestuaris per equip, preservant la distancia social establerta i dutxes per 

després de l’activitat en grups de 4 persones del mateix grup bombolla.  

 

Mascareta 

  

Totes les persones participants estan obligades a l'ús de la mascareta, tret de futbolistes, cos tècnic i àrbitres 

en el moment de la pràctica esportiva.  

 

Higiene de mans  

 

Cal fer una rentada obligatòria de mans mitjançant solucions hidroalcohòliques existents a les instal·lacions 

així com amb aigua i sabó als vestuaris. 

 

Accés de públic   

 

➢ L’assistència de públic estarà limitat a un 50% de l’aforament de les instal·lacions.  

➢ Els assistents a la graderia de seran rebuts a la porta d'entrada per tal de complir les mesures de 

seguretat establertes al protocol.  

➢ Es obligatori la presentació, abans d’accedir, la Declaració de Responsabilitat corresponent 

(annex 1) conforme no ha tingut símptomes compatibles amb la COVID 19 en els darrers 14 dies 

ni ha estat amb contacte estret amb cap persona positiva. Aquest document es podrà trobar a la 

web del club. 

➢ Hi haurà establert un sistema d’esglaonament de les entrades i sortides, regulat pel personal del 

Club. L’entrada esdevindrà per la porta principal, Camp1, i la sortirà serà per la porta d’atletisme 

del Camp 2, el personal del Club donaran les indicacions precises. 

➢ S’informarà al públic de la ubicació a un espai concret de les grades, on caldrà respectar la 

distància interpersonal de seguretat. 

➢ Caldrà respectar les mesures de circulació indicades per tal de no generar aglomeracions en els 

creuaments. 

➢ Es farà ús de solució hidroalcohòlica abans d’accedir a la instal·lació. 

➢ Al partit del sènior masculí el cost de l’entrada serà de 5€ als no socis. L’entrada del soci sera 

gratuïta. 

➢ L’ús de la mascareta serà obligatori. 

➢ El servei de bar romandrà obert, complint totes les mesures COVID establertes. 

➢ Només es permetrà l’estada al local social a l’hora de demanar comandes, entrada i sortida. 

 

Demanem, la màxima rigorositat i responsabilitat individual, en el compliment d’aquestes mesures per tal 

de poder gaudir entre tots de l’esport sense risc. 
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ANNEX 1 

 

DECLARACIÓ RESONSABLE 

COVID-19 

 

En/na___________________________, major d’edat i proveït amb DNI _________, amb el 

número de telèfon_________, i amb domicili a _________________________, en nom propi i 

en la meva condició de _________________________, pertanyent a l’equip 

_____________________, del Club _________________________ 

 

 

DECLARO RESPONSABLEMENT  

 

I. Que no presento, ni he presentat, cap simptomatologia del Coronavirus SARS-CoV-

2 (febre superior o igual a 37 graus, tos, malestar general, sensació de falta d’aire, 

pèrdua del gust, mal de cap, fatiga, mal de coll, dolor muscular o vòmits i diarrea) o 

amb qualsevol altres tipus d’infeccions.  

 

II. No haver estat positiu ni haver estat en contacte proper amb alguna persona o 

persones amb simptomatologia provable o confirmada per infecció de COVID-19 en 

els 14 dies immediatament anteriors al de la signatura d’aquest document.  

 

III. Haver llegit els protocols i mesures informatives i de prevenció d’ higiene i seguretat 

disposats per l’organitzador de l’activitat i accepto complir responsablement, en la 

seva totalitat, amb les pautes que hi figuren,  atenent-me així a la meva exclusió de 

l’activitat i/o instal·lació esportiva davant algun incompliment d’aquestes.  

 

IV. Em comprometo a informar als responsables de l’organitzador de l’activitat esportiva 

en cas de presentar símptomes, donar positiu o de l’aparició de qualsevol presumpte 

o confirmat cas de COVID-19 en el meu entorn familiar i de mantenir un contacte 

estret amb els mateixos responsables davant de qualsevol incidència. Aquesta 

informació serà tractada de forma confidencial i la seva exclusiva finalitat és adoptar 

les mesures necessàries per evitar el contagi i la propagació del virus.  

 

V. En complimentar el present document, el sotasignat atorga el consentiment exprés 

perquè la Federació Catalana de Futbol tracti aquestes dades des del punt de vista 

mèdic i preventiu. Així mateix, es fa saber que en signar el present document declara 

conèixer les mesures específiques de protecció i higiene adoptades en la SGEiAF i la 

Federació Catalana de Futbol pel correcte desenvolupament de la pràctica esportiva; 

l’observança de les quals és obligatòria en l’activitat organitzada per la mateixa 

Federació o pels seus clubs afiliats.  

 

VI. El compliment de les mesures esmentades és responsabilitat individual de cadascun 

dels participants, amb total indemnitat del Club Futbol Martorell ni la federació 

pertanyent, dels contagis que en el seu cas es poguessin produir. 

 

 

I ho signo als efectes oportuns, 

 

 


