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A TOTES LES ENTITATS AFILIADES
- ACLARIMENTS REFERENTS A L’APLICACIÓ DE LES MESURES CONTEMPLADES EN LA DARRERA RESOLUCIÓ SLT/716/2021 DE 12/03, I DEL PROTOCOL COVID-19 FCBQ.
Partits de competicions d’àmbit català a jugar amb el B.C. ANDORRA
Tots els partits d’àmbit esportiu català en els quals jugui algun equip del B.C. Andorra, sigui a
Andorra o a Catalunya, es regiran pel Protocol Covid-19 FCBQ aprovat per les autoritats esportives i
sanitàries del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Desplaçaments
Es recomana reduir l’expedició (equip i acompanyants) als mínims components possible.
Es considera bombolla (grup de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i
seguretat) tots els membres d’un equip (jugadors/es i staff tècnic), els quals es podran desplaçar en
transport col·lectiu, fent ús sempre de mascareta.
En cas de desplaçament en vehicle privat, es recomana mantenir la bombolla familiar, fent ús en
qualsevol cas de mascareta.

Tipus de mascareta
Àrbitres i jugadors/es en pista:
Tècnics a la banqueta:
Jugadores/s a la banqueta:
Públic assistent:
Desplaçaments:

CARÀCTER
OPCIONAL
OBLIGAT
OBLIGAT
OBLIGAT
OBLIGAT

TIPUS DE MASCARETA
Quirúrgica
FFP2 O KN95
Quirúrgica
No tèxtil
Es recomana: FFP2 O KN95 o no tèxtil

Dades dels participants (federats i acompanyants) a efectes de facilitar la prevenció i
rastreig de possibles contagis
D’acord amb el document “INFORMACIÓ REFERENT A LA SOL·LICITUD DE DADES DELS
PARTICIPANTS EN LES ACTIVITATS ESPORTIVES ALS EFECTES DE FACILITAR LA PREVENCIÓ
I EL RASTREIG DE POSSIBLES CONTAGIS” enviat el seu dia, recordem l’obligatorietat de facilitar

les dades personals o mèdiques a sol·licitud dels titulars de les instal·lacions esportives o dels
clubs, però només si tenen com a finalitat:
-

la protecció de l’interès general i dels interessos vitals de les persones;
el compliment de les mesures de prevenció i protecció establertes relatives a la detecció de possible
simptomatologia per Covid-19;
el control d’assistència a les activitats esportives, als efectes de facilitar les tasques de localització o
rastreig;
el compliment de les obligacions imposades per les autoritats sanitàries autonòmiques i/o estatals en
el Capítol V del RDL 21/2020 de 9 de juny de, mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació
per fer front a la crisis sanitària ocasionada pel Covid-19.

En aquest sentit, en cas que un club o instal·lació sol·liciti al club visitant aquestes dades es
recomana:
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-

només facilitar les dades estrictament necessàries i sempre que en el document de
sol·licitud hi consti tant la clàusula informativa de dades d’informació i rastreig així com on
cal dirigir-se per exercir els drets de protecció de dades.

-

lliurar-les en el moment d’accés a la instal·lació esportiva.

Informació relativa a les instal·lacions esportives on es celebrin els partits
Tenint present que resta a potestat del titular d’una instal·lació esportiva donar o no accés al públic,
però sempre haurà de fer-se d’acord amb les mesures establertes per les autoritats competents i
seguint les recomanacions del Protocol Covid-19 FCBQ, recordem a totes les entitats la
importància de facilitar als equips visitants totes les informacions relatives a l´ús i accés o no de les
esportives on es celebrin els partits.
Aquesta informació cal facilitar-se a través de l’Àrea Privada de Clubs/les meves instal·lacions,
fent-hi constar en cada instal·lació:
- si es permet l’accés als vestuaris
- si es permet l’accés de públic
- les observacions que es considerin oportunes
- els procediments o protocols específics de la instal·lació
amb la finalitat que resti reflectida, a disposició dels interessats, en la finestra de cada club de la
pàgina web d’aquesta Federació Catalana.
Barcelona, 24 de març de 2021.
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