
PROTOCOL PER A LA MINORIACIÓ DEL RISC DE CONTAGI DE COVID-19 EN 

EL DESENVOLUPAMENT DE PRÀCTICA ESPORTIVA I COMPETICIÓ EN EL 

CASTELLDEFELS RUGBY UNIÓN CLUB (CRUC) 

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 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. 

   

Mesures : 

a) Abans d’iniciar l’activitat 

 

- L’esportista 

● 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.  

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

procurant evitar l’ús de vestidors. 

● El material i l’equipament esportiu propi haurà desinfectar-se abans del seu ús. 

● Cada esportista aportarà una declaració responsable conforme no presenta símptomes de 

tenir COVID-19 i, en cas d’haver passat la malaltia, declarar que ha 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.  

Qüestionari d'autoavaluació per a jugadors:    

https://rugby.cat/wp-content/uploads/2020/07/QuestionariCOVID19.docx 

● Cada esportista mantindrà la distància de seguretat interpersonal en els seus desplaçaments 

fins abans d’iniciar l’activitat. 
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● Cada esportista farà ús de la mascareta fins el moment d’iniciar l’activitat esportiva, menys 

per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui 

veure's agreujada per la utilització de la mascareta 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.  

● Cada esportista facilitarà les dades de contacte per al registre de les persones assistents a 

l’activitat que garanteixi la traçabilitat del grup. 

 

- Persones treballadores i voluntàries. 

 

● CERTIFICAT COVID-19 Els membres del cos tècnic han de completar el certificat COVID-19  

de la World Rugby 

https://playerwelfare.worldrugby.org/?documentid=module&module=37 

● Es recomana que els desplaçaments dels treballadors o voluntaris es facin de forma 

individual o exclusivament amb familiars convivents. Cada persona haurà de fer ús individual 

de les mascaretes.  

● En cas d’utilitzar roba específica o uniforme, cada treballador/voluntari arribarà al lloc de 

l’activitat amb aquesta ja posada en la mesura que sigui possible. En aquest sentit s’haurà 

d’evitar la utilització de vestidors. 

● Serà necessari el rentat habitual i constant de mans mitjançant la solució hidroalcohòlica 

així com aigua i sabó.  

● Cada treballador o voluntari aportarà una declaració responsable conforme no presenta 

símptomes de tenir COVID-19 i, en cas d’haver passat la malaltia, declarar que ha 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. 

● Cal que cada treballador o voluntari mantingui la distància de seguretat en els seus 

desplaçaments respecte la resta de persones. 

● Es farà ús de la mascareta sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia.  

● Cada treballador o voluntari facilitarà les dades de contacte per al registre de les persones 

assistents a l’activitat que garanteixi la traçabilitat del grup. 

 

 

https://playerwelfare.worldrugby.org/?documentid=module&module=37


- L’organitzador 

● Comunicarà i informarà de les mesures del PROTOCOL a les persones treballadores a càrrec, 

el voluntariat que hi participi i els participants de l’activitat. En aquest sentit, s’assegurarà 

de la disposició d’infografies informatives amb aquesta finalitat. 

● Durà a terme una neteja inicial exhaustiva i la desinfecció dels espais i el material d’ús de 

l’activitat que aporti l’organitzador. 

● Procurarà un sistema d’inscripció a l’activitat per mitjà telemàtic. 

● Impedirà l’accés a l’espai de l’activitat a les persones que presentin símptomes relacionats 

amb la COVID-19. 

● Establirà indicadors per a evitar la formació d’aglomeracions de persones. 

● Nomenarà una persona responsable de vetllar pel compliment de les mesures previstes en 

el PROTOCOL, així com de les vigents en la normativa sanitària aplicable en cada moment.  

● El responsable de compliment del PROTOCOL supervisarà el flux de trànsit en els accessos 

per evitar la formació d’aglomeracions. 

● Registrarà el nom i cognom així com les dades de contactes de les persones participants en 

l’activitat; ja siguin esportistes, treballadores, voluntàries, organitzadores o públic, per 

garantir la traçabilitat. 

 

- El públic 

● Es recomana que els desplaçaments del públic es faci de forma individual o exclusivament 

amb familiars convivents. S’evitarà els desplaçaments col·lectius, o en cas que aquests es 

desenvolupin així s’haurà de fer ús individual de les mascaretes.  

● Aportarà una declaració responsable conforme no presenta símptomes de tenir COVID-19 i, 

en cas d’haver passat la malaltia, declarar que ha 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. 

● Evitarà la formació d’aglomeracions en els espais d’entorn i accessos a l’activitat 

● Mantindrà la distància de seguretat. 

● Farà ús de la mascareta menys per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o 

dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per la utilització de la mascareta 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.  

● Facilitarà les dades de contacte per al registre de les persones assistents a l’activitat que 

garanteixi la traçabilitat del grup. 



 

b) Durant l’activitat 

Serà necessari adoptar mesures per evitar la concentració de persones, tant en sortides i 

arribades d’esportistes, així com també s’hauran d’identificar els punts o moments en què el risc 

de concentració de persones pugui incrementar-se. 

- L’esportista 

● Procurarà, sempre que sigui possible, mantenir la distància de seguretat. 

● Procurarà una higiene i desinfecció de mans periòdica. 

● Mantindrà els seus materials i utensilis personals en la bossa pròpia que aporti a l’efecte, 

amb una utilització individual incloent el material d’avituallament que sigui necessari per 

l’activitat.   

 

- Les persones treballadores o voluntàries 

● Mantindrà la distància de seguretat entre les persones i els esportistes que desenvolupen 

l’activitat. 

● Farà ús de la mascareta sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia.  

● Procurarà una higiene i desinfecció de mans periòdica. 

 

- L’organitzador 

● En la mesura del possible, desinfectarà després de cada ús el material que hagi de ser 

compartit pels esportistes durant l’activitat. 

● Desinfectarà els espais de vestuaris i dutxes després de cada torn d’ús. 

● L’organització haurà de disposar d’una persona responsable que lliuri el material i que 

compleixi amb la normativa de salut en relació al tractament dels aliments tot evitant la 

concentració de persones. 

● Garantirà el subministrament de gel hidroalcohòlic en dispensadors fins a la finalització de 

l’activitat. 

 

- El públic  

● Mantindrà la distància de seguretat. 

● Farà ús de la mascareta sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia.  

● Procurarà una higiene i desinfecció de mans periòdica. 

 



 

c) Després de l’activitat 

 

- L’esportista 

● Mantindrà els seus materials personals en la borsa pròpia que aporti a l’efecte. 

● Mantindrà la distància de seguretat en els seus desplaçaments 

● Si fa falta utilitzar els vestuaris i dutxes, cal mantenir també la distancia de seguretat i 

prohibir desplaçar-se descalç. 

● Farà ús de la mascareta, sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia.  

● Evitarà la permanència innecessària en l’espai de l’activitat. 

● Evitarà aglomeracions a la sortida de les activitats. 

 

- Les persones treballadores i voluntàries 

● Mantindrà la distància de seguretat en els seus desplaçaments. 

● Farà ús de la mascareta, sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia.  

● Evitarà la permanència innecessària en l’espai de l’activitat. 

● Evitarà aglomeracions a la sortida de les activitats. 

 

- L’organitzador 

● El responsable de compliment del PROTOCOL supervisarà el flux de trànsit en la sortida per 

evitar la formació d’aglomeracions. 

● Guardarà el registre d’assistents i participants així com les declaracions responsables 

aportades per un termini mínim de 30 dies naturals des de la data de l’activitat i estarà a 

disposició de les autoritats sanitàries en cas que sigui requerit com a conseqüència de 

positius en contagi per COVID19. 

 

- Públic 

● Evitarà la formació d’aglomeracions en els espais d’entorn i accessos a l’activitat, garantint 

una sortida esglaonada. 

● Serà necessari evitar que en la sortida, els espectadors s’aturin en el circuit de sortida de la 

instal·lació. 

● Mantindrà la distància de seguretat en la seva sortida. 

● Farà ús de la mascareta menys per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o 

dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per la utilització de la mascareta 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.  

 

 

Certificat World Rugby per als membres del cos tècnic: 

https://playerwelfare.worldrugby.org/?documentid=module&module=37 

Qüestionari d'autoavaluació per a jugadors:  

https://rugby.cat/wp-content/uploads/2020/07/QuestionariCOVID19.docx 
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