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CAMPUS D’ESTIU 2021 – CB MOLLET  
 

Per a la realització de les 5 setmanes del Campus d’Estiu CB Mollet 2021 i garantir les condicions 
necessàries per a la protecció  de la salut de tots els participants ( jugadors i entrenadors ), és 
d’obligat compliment aquest  protocol de funcionament: 
 
 

REQUISITS PER A PARTICIPAR: 
 
El jugador o jugadora que participi als entrenaments ha de garantir:  
 
• Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. Per a reincorporar-se de nou a 
l’activitat el jugador o jugadora ha d’estar asimptomàtic durant 48 hores en el cas de 
simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible. 
 
• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 
14 dies anteriors. 
 
• Calendari vacunal actualitzat  
 
 

PROTOCOL ARRIBADA AL PAVELLÓ 

 
A partir de les 8:45 h es podrà entrar al pavelló.  
 
Accedir al pavelló de forma esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint la 
distancia de seguretat.  
 
Comprovació de símptomes. A l’arribada dels jugadors i jugadores es farà una comprovació de 
la temperatura (termòmetre frontal) i serà obligatori el rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
a l’ accedir a la instal·lació.  
 
És obligatori portar mascareta per la instal·lació. Durant la pràctica esportiva, els jugadors 
poden entrenar sense mascareta. Si les restriccions normatives canvien ho informarem 
immediatament. 
 
Tant bon punt l’activitat esportiva finalitzi els participants s’hauran de posar la mascareta.  
 
És obligatori que cadascú porti la seva ampolla d’aigua de casa i l’esmorzar.  
 
NO HI HA ÚS DE VESTUARIS EN AQUESTS ENTRENAMENTS.  S’ha de venir canviat de casa i no 
es podrà dutxar en finalitzar l’entrenament. 
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MATERIAL ESPORTIU: 
 
Neteja i desinfecció de les instal·lacions i del material 
 
Es ventilaran les instal·lacions interiors 3 vegades al dia. La neteja i la posterior desinfecció 
d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària.  
 
El material emprat a cada entrenament es desinfectarà després del seu ús. 
 
 
 

FUNCIONAMENT DURANT LES ACTIVITATS: 
 
Característiques de les activitats 
 
El grup de treball de jugadors / jugadores  serà sempre el mateix durant tota la setmana.  
 
 

PROTOCOL SORTIDA DEL PAVELLÓ 

 
Respectar el recorregut de sortida que indiquin els entrenadors.  
 
No es podrà romandre al pavelló un cop finalitzi l’activitat.  
 

 
PÚBLIC 
 
No es permet l’accés de públic.  
 
 

COM PROCEDIR EN CAS DE SÍMPTOMES SUGGESTIUS DE COVID 19 
 
Si algun participant durant els dies de campus, té algun símptoma possible de covid 19, ha de 
comunicar-ho immediatament el telèfon del club:  662 470 730  i activarem el protocol de covid 
específic del club.   
 


