
 

PROTOCOL DEL C.F. VILANOVA PER ENTRENAMENTS TEMPORADA 

2020/2021 

 

(Independentment del Protocol definit per l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Vilanova, el Club determina 

el seu popi Protocol complementari al anteriorment citat) 

MESURES ORGANITZATIVES  

• El primer dia d’entrenament és imprescindible portar omplert el document d’Autoresponsabilitat en relació 

a la malaltia COVID – 19 per a l’ús d’instal·lacions esportives municipals.  

 

• Tots els jugadors i monitors que accedeixin a la instal·lació se’ls farà un control de temperatura.  

 

• Es realitzarà un llistat de forma diària perquè quedi constància de qui accedeix a la instal·lació. (Els 

acompanyants – pares, etc. – no podran accedir a la instal·lació fins a noves mesures)  

 

• Per accedir a la instal·lació (en horari d’entrenament) és molt important ser puntuals. S’accedirà amb el grup 

d’entrenament i amb el monitor corresponent que esperarà a l’equip a l’entrada de la instal·lació en un punt 

determinat. No serà possible la barreja entre grups/equips diferents.  

 

o En cas de que no es pugui estar de forma puntual, es requerirà un justificant per part dels tutors 

legals (en cas de ser menor).  

 

• S’estableix dins la instal·lació un sentit únic de circulació.  

 

o Entrada des de la porta propera al Bar.  

o Sortida per la porta del Camí de la Casa Alta (al costat dels vestidors).  

 

• Tant a l’entrada com a la sortida de la instal·lació serà obligatori fer ús del Gel Hidroalcohòlic que trobareu a 

la vostra disposició (hi haurà dispensadors).  

 

• Serà obligatori l’ús de la mascareta dins la instal·lació, exceptuant en la pràctica esportiva.  

 

o Durant l’entrenament els monitors portaran mascareta sempre i quan no puguin mantenir el 1,5 

metres de distància de seguretat.  

 

• Es vindrà canviat (amb roba de entreno) des de casa. No es podrà utilitzar els vestidors, segons Protocol de 

l’Ajuntament fins noves mesures. 

 

• Convé que cada jugador porti la seva botella d’aigua per fer ús propi.  

 

• Cada monitor serà l’encarregat de desinfectar el material que faci servir durant l’entrenament.  

 

• Al finalitzar l’entrenament, el grup es reunirà i el monitor els acompanyarà de forma ordenada a la sortida. No 

es permet la sortida de forma independent.  

 

Al Camp sempre hi haurà els responsables propis de l’equip, els coordinadors i algun directiu. Com que no està permès 

l’accés, en cas de consulta o dubte s’haurà de fer a través del monitor i ell ens posarà en contacte amb vosaltres.  


