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1.INTRODUCCIÓ

2. PROTOCOL PER A LA MINORITZACIÓ
DEL RISC DE CONTAGI DE LA COVID -19
EN EL DESENVOLUPAMNT DE LA
PRÀCTICA DEL BÀSQUET

OBJECTIUS DEL PROTOCOL
Els objectius d’aquest protocol són els següents:
•Establir i concretar les normes i pautes de comportament que seran d’aplicació en les instal·lacions esportives,
entrenaments i competicions que organitza, promou o autoritza l’FCBQ amb la finalitat de prevenir i reduir el risc de
contagi per la COVID19.
•Determinar els drets i obligacions exigibles a les persones que intervinguin en les diferents activitats esportives.
•Dotar als Clubs/entitats esportives d’una eina que faciliti el compliment uniforme de les mesures que caldrà adoptar en
totes les competicions que organitzi l’FCBQ i, en extensió, les seves Representacions Territorials.
•Establir una disciplina d’hàbits d’higiene per part de tots els participants durant el desenvolupament dels entrenaments i
competicions.
•Conscienciar que la prevenció dels contagis és responsabilitat de tots i totes.
•Disposar d’un mecanisme que faciliti el control de compliment de les mesures establertes en els Clubs i entitats
esportives que participen en la competició.

CARÀCTER SUBORDINAT DEL PROTOCOL
El present protocol i les normes, les pautes i els criteris que s’hi fixen, tindran sempre i en tot cas el caràcter subordinat i
supletori a les disposicions que es dictin per les autoritats competents en matèria de salut, prevenció i protecció de
contagis per la COVID19 en les activitats esportives, siguin estatals, autonòmiques o locals, les quals tindran sempre
prevalença en cas de conflicte.

COORDINADOR/A DE PROTOCOL DE CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES
• Aplicar i executar en el Club/Entitat esportiva les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats
sanitàries i per l’FCBQ en el present protocol per prevenir el contagi per la COVID19 en els entrenaments i competicions.
• Garantir la deguda informació i coneixement de les mesures que s’aplicaran en les activitats a realitzar a tots els
participants i col·laboradors i treballadors dels clubs.

• Vigilar el compliment de les mesures de neteja i desinfecció de la instal·lació i dels materials que es vagin a utilitzar en
els entrenaments i competicions.
• Assegurar la presència de material necessari d’higiene i protecció en els entrenaments i en els partits de competició.
• Ser curós en fer complir les normes i pautes de comportament en la instal·lació, entrenaments i competició.
• Vetllar pel compliment de les normes de l’aforament del públic.
• Assegurar el degut i correcte enviament dels qüestionaris sobre la COVID19 i documentació complementària que es
pugui sol·licitar per part de les autoritats sanitàries o de l’FCBQ.
• Comunicar a l’FCBQ qualsevol incidència o contagi que s’hagués produït en el Club o Entitat esportiva.
• Inculcar el compromís en el compliment de les mesures per part de tots els membres del Club o entitat esportiva.
• Actuar d’enllaç amb l’FCBQ i les autoritats sanitàries.

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PROTOCOL FCBQ
Els objectius d’aquesta Comissió de seguiment seran els següents:





Fer el seguiment de les incidències que es puguin produir en els partits de competició i entrenaments.
Assessorament i suport als Clubs i Entitats Esportives.
Fer de mediador en els possibles conflictes.
Altres.

PRINCIPIS RECTORS


INFORMACIÓ: És fonamental per a l’eficàcia del Protocol el degut coneixement per part de tots els participants de
les normes i pautes de comportament que regiran en les instal·lacions, entrenaments i competicions. (WEB, xarxes
socials, correu electrònics, etc.



SENTIT COMÚ: En el disseny de mesures preventives i de protecció ha d’imperar el sentit comú, realitzant una
organització racional suficient i proporcional que possibiliti i faciliti als usuaris el compliment de les mesures que
seran d’aplicació.



COMPROMÍS PERSONAL. Les mesures que s’estableixen per a la protecció i prevenció de la COVID19 manquen de
tota virtualitat si no és té en compte el compromís de tots els participants de complir i fer el possible per al seu
compliment. Per això, els participants hauran d’omplir veraçment i subscriure amb els seus Clubs i Entitats Esportives
en formalitzar l’alta en la competició i realitzar la fitxa:

PRINCIPIS BÀSICS
• ORGANITZACIÓ PER SISTEMES DE TORNS. Mentre la situació epidemiològica no variï, l’organització de les
activitats esportives hauran d’organitzar-se pel sistema de torns.
• MESURES DE DISTÀNCIA INTERPERSONAL. Es configura com un dels principals mecanismes per prevenir el
contagi entren persones, havent-se de respectar la distància que en cada moment determinin les
autoritats. (2 metres entre persones).
• ACOMPLIMENT DE LES MESURES D’HIGIENE I PROTECCIÓ PERSONAL:

•
•
•
•
•

ÚS DE MASCARETES.
NORMES D’ETIQUETA RESPIRATÒRIA.
HIGIENE DE MANS
NETEJA I DESINFECCIÓ DEL CALÇAT.
PRESA DE LA TEMPERATURA

• COL·LOCACIÓ DE PUNTS O TAULES D’HIGIENE EN LES PISTES I PUNTS ESTRATÈGICS I NECESSARIS DE LA
INSTAL·LACIÓ.

• PLANIFICACIÓ DE LA NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ I DELS MATERIALS
• NORMATIVA D’AFORAMENT. La recomanació federativa és que no hi hagi més de 15 acompanyants per
equip. El titular de la instal·lació és competent per regular-ho.

• Aforament Camp de Joc ( Federats acreditats amb llicència per disputar el partit)
•

MESURES DEL CONTROL DE LA SIMPTOMATOLOGIA I LOCALITZACIÓ DE PERSONES. (Control de contagis)
• Declaracions responsables.
• Control d’assistència en entrenaments i competicions. (Annex 4)
• Control d’assistència de públic (Annex 5)

• OBLIGATORIETAT D’IMPLEMENTAR LES MESURES GENERALS I ESPECÍFIQUES DEL PROTOCOL (per clubs
que competeixen sota el paraigües FCBQ).
• ADAPTACIÓ DE LES MESURES AL CLUB O ENTITAT ESPORTIVA (Adaptació de les normes a situació
particular, per elaborar el Protocol )
• PRINCIPI DE RESPONSABILITAT. ( Clubs i el seus participants règim sancionador)
• FUNCIONS D’INSPECCIÓ I CONTROL DEL COMPLIMENT DE LES MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
(FCBQ)
• REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PROTOCOL. (Segons evolució de la pandèmia)

• ACTUACIONS ESPECÍFIQUES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
MESURES A IMPLEMENTAR EN LES INSTAL·LACIONS

Les mesures a implementar s’agruparan en dos apartats: mesures organitzatives en les instal·lacions i
mesures de neteja i desinfecció de la instal·lació. El Club o Entitat esportiva, prèviament a l’organització
de les activitats dels entrenaments hauran d’implementar les mesures que s’estableixin amb la finalitat
de garantir la protecció més gran i prevenció possible.
MESURES ESPECÍFIQUES PER ENTRENAMENTS I COMPETICIONS
• PROTOCOL EN CAS DE SIMPTOMATOLOGIA. (Gestió de casos positius – SGE)
En cas que aparegui un cas positiu, aquesta persona ho haurà de comunicar al Coordinador/a del Protocol del
seu Club i informar-ne tant a les autoritats sanitàries com a les federatives per realitzar la traçabilitat i
aquestes ja decidiran com s’ha de procedir.

• ACTUALITZACIÓ I REVISIONS DEL PROTOCOL
La situació generada amb la COVID19 determina la necessitat d’anar adaptant i ajustant el present protocol a
les circumstàncies que vagin apareixent en cada moment en funció de l’evolució epidemiològica
• REVISIONS
El present protocol se sotmetrà a revisió en els següents supòsits:
• A instàncies del responsable del protocol.
• A instàncies de les autoritats esportives i sanitàries de la Generalitat de Catalunya.
• En cas de detectar-se algun positiu o focus d’infecció que afecti els entrenaments o competició que
aconselli adoptar noves mesures.
• SERVEI DE CONSULTES SOBRE QÜESTIONS NO REGULADES EN EL PROTOCOL
Per part de l’FCBQ, s’habilitarà un servei de consultes sobre l’aplicació de la pràctica del protocol i mesures
puntuals i específiques de situacions no previstes.

covid19fcbq@basquetcatala.cat

3.OPERATIVA ADMINISTRATIVA COVID -19

RESPONSABLE COVID-19
L’FCBQ habilitarà un espai a l’Àrea privada de club per què els clubs indiquin les dades del Coordinador/a de
COVID-19 i firmin l’“Annex 1. Protocol de minorització del risc en la pràctica del basquetbol”.

PROTOCOL INSTAL·LACIONS
També s’habilitarà un apartat per introduir les dades de la instal·lació. Aquestes es mostraran a la plana web a
cada perfil de club. A més, a la consulta de partits es mostrarà un formulari més amb unes premisses mínimes
de la instal·lació on juga el club visitant.

FIRMA DE FEDERATS/DES
• Per que el Federats puguin participar en les Competicions caldrà que prèviament hagin signat el Compromís i la
Declaració responsable.
• Aquesta signatura es realitzarà mitjançant l’app BqLlicència. El manual de descarrega i funcionament es troba a
https://s3-eu-west1.amazonaws.com/producciofcbq/recursos/documents/llicencies/PRESENTACIO_BQ_LLICENCIADEFINITIU.pdf
• Un cop a dins de la BQ Llicència, el federat/da seguirà els passos de registre i per validar la llicència haurà d’acceptar
els termes i condicions dels següents documents.

APP

Declaració responsabilitat

Annex 2: Full compromís de compliment

mesures de seguretat de la covid 19

CONVOCATÒRIA PARTIT
Partits amb data digital:
mitjançant les tablets

Partits sense acta digital:
mitjançant la BqLlicència

*Els sistema no permetrà incloure en la convocatòria cap Federat que prèviament no hagi signat la Compromís i
Declaració responsable i per tant no podrà participar en l’encontre.

PÚBLIC

*Competència per decidir l’aforament: Titular instal·lació
Partits a porta tancada

ÚS VESTIDORS

*Competència per decidir ús vestidors: Titular instal·lació

A l’apartat d’informació del club es mostrarà si la instal·lació permet l’ús o no dels vestidors.

4. GESTIÓ DE CASOS POSITIUS EN EL
BÀSQUET

Pendent indicacions finals SGE i PROCICAT

Pendent de
resultat
de test

Incompliment de mesures

Sens perjudici de les possibles sancions tant en l’àmbit intern del club com en de la
Federació, en el cas que no es doni compliment a les mesures d’aïllament, prevenció,
control i diligència deguda, s’aplicarà el règim sancionador previst al DECRET LLEI
30/2020 del 4 d’agost, pel qual estableix el règim sancionador específic per
l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la
crisi sanitària provocada per la Covid-19.

5. OPERATIVA A SEGUIR POSITIU
CONFIRMAT A LES GESTIONS QUE
AFECTEN A L’FCBQ

• GESTIÓ METGE
1. El Coordinador/a del protocol de Covid del Club notificarà el positiu a l’FCBQ, en la major
brevetat possible.
• A on ?

A serveimedic@basquetcatala.cat. (Imprès de
Notificació de Positiu Confirmat Covid – 19).

• Perquè?

Traçabilitat.

• Qui ho gestiona a l’FCBQ?

Reponsable Metge Dra. Silvia Treviño.

• GESTIONS QUE AFECTEN A LA SUSPENSIÓ DE PARTITS

COM ES DEMANA LA SUSPENCIÓ D’UN PARTIT
• Un cop es produeix el motiu de suspensió previst en el Protocol, s’ha de demanar per l’Àrea
Privada de Club, com qualssevol altre canvi.
• Qui ho fa? Responsable competicions club.
• Caldrà fer la mateixa operativa d’una suspensió normal, però s’obrirà una pestanya (Covid 19) i
s’ha d’adjuntar el justificant acreditatiu del motiu pel qual es sol·licita la suspensió/ajornament o
en el cas de no poder adjuntar el justificant, s’haurà de signar la declaració jurada que expressi el
motiu d’aquella sol·licitud.
• Fora horari atenció públic FCBQ: Servei Guàrdia “caps de setmana”:
BARCELONA
servei de guàrdia - Departament d’Activitats i Llicències:
Telèfons: 603 01 94 13 - 603 01 94 26
E-mail: guardia@basquetcatala.cat
Horari: divendres de 16-19h.; dissabte de 8-13 i 15-19h; diumenge de 8-13h.

LLEIDA
Servei de guàrdia:
Telèfon: 603.01.94.33
E-mail: guardia.lleida@basquetcatala.cat
Horari: divendres de 16-19h.; dissabte de 8-13 i 15-19h; diumenge de 8-13h.

GIRONA
Servei de guàrdia:
Telèfon: 603.01.94.29
E-mail: guardia.girona@basquetcatala.cat
Horari: divendres de 16-19h.; dissabte de 8-13 i 15-19h; diumenge de 8-13h.

TARRAGONA
Servei de guàrdia:
Telèfon: 603.01.94.34
E-mail: guardia.tarragona@basquetcatala.cat
Horari: divendres de 16-19h.; dissabte de 8-13 i 15-19h; diumenge de 8-13h.

6. WEBBINARS BQ SALUT
REFORÇAR INFORMACIÓ GESTIÓ
CASOS POSITIUS COVID-19

“EL BÀSQUET EN MOMENTS DE
PANDÈMIA” INCIDIR EN LA PREVENCIÓ
DELS ASPECTES DE SALUT COM HEM ANAT
FENT EN LES PASSADES TEMPORADES

