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Registre n. 00034

A TOTES LES ENTITATS AFILIADES
MODIFICACIÓ DEL PROTOCOL FCBQ COVID-19 RELATIVA AL CONTROL
D’ASSISTÈNCIA ALS PARTITS DELS EQUIPS I DE PÚBLIC.

-

Com a continuació a la nostra Circular n.15 d’aquesta temporada, i d’acord amb la Resolució
SLT/3090/2021 del Departament de Salut del 14/10/2021, informem a totes les entitats afiliades
que la Comissió del Covid-19 d’aquesta Federació ha acordat la modificació del “Protocol per a la
minorització del risc de contagi de la Covid-19 en el desenvolupament de la pràctica del basquetbol ”
pel que fa al control d’assistència als partits dels equips participants així com al control de
públic.
En aquest sentit, i havent-se eliminat del Protocol:
APARTAT O TEXT ELIMINAT

PUNT / APARTAT
4

PRINCIPIS BÀSICS

 Control d’assistència de públic (Annex 5)

5.3.6.1.2
.

PLANIFICACIÓ DELS PARTITS

 Control d’assistència als partits

  Control de públic i aforament

“Caldrà que siguin identificats”

5.3.6.2

MESURES ESPECÍFIQUES
MENORS D’EDAT

5.5.

MESURES RELATIVES AL PÚBLIC

6

REGISTRE D’ACTIVITATS
ANNEXES

PER

A

“que en tot cas, serà d’un màxim de 15
seguidors per equip”
“Caldrà portar el registre de tots els assistents
amb les seves dades de localització”
S’elimina tota referència als partits
Annex 5 – REGISTRE D’ACTIVITAT –CONTROL
ASSISTÈNCIA PÚBLIC

caldrà tenir en compte que, a partir de la data de la present circular, no serà preceptiu:
-

la realització del control d’assistència als partits dels equips participants, ni la identificació
del públic assistent (Annex 5 Registre d’Activitat – control d’assistència públic)
la limitació de 15 assistents per equip al partit
la limitació de 15 acompanyants, en cas de partit de jugadors/es menors d’edat

Us fem arribar el Protocol per a la minorització del risc de contagi de la Covid-19 en el
desenvolupament de la pràctica del basquetbol, degudament actualitzat i recordem que també es
pot trobar en l’apartat Protocols Covid19 de la web de l’FCBQ, juntament amb la resta de
documentació.
Qualsevol modificació respecte les mesures Covid-19, serà comunicada oportunament a tots els
clubs mitjançant Circular.
Barcelona, 22 d’octubre de 2021
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