
Abans de sortir de casa

• Mesura’t la temperatura

• Demana al teu pare/mare que 
emplenin i signin el qüestionari
(pots emplenar-lo tu si ets major
d’edat)

• Posa’t la roba d’entrenament

• Agafa el calçat d’entrenament, 
dues tovalloles netes i la teva
ampolla d’aigua.

• No oblidis la mascareta ni el gel 
desinfectant.

• Arriba puntual a l’hora de 
convocatoria d’entrenament, ni 
més d’hora ni més tard.

• No vagis a l’entrenament si els 14 
dies previs has estat en contacte 
amb algú que pateixi o hagi patit la 
Covid-19

• Avisa-ho a l’entrenador/a i se’t
donaran les instruccions que calgui

Quan arribis al pavelló

• Entra amb la mascareta posada i 
desinfecta’t les mans i el calçat

• Ves al punt de trobada que us hagi
indicat l’entrenador/a

• Posa’t el calçat d’entrenament i 
guarda el calçat de carrer a una 
bossa de plàstic ben tancada

• No vagis descalç, utilitza sempre
xancles dins els vestidors

• Dona-li el qüestionari a 
l’entrenador/a

• Quan et digui l’entrenador/a 
podràs treure’t la mascareta i 
entrar a la pista

• No toquis a ningú, ni cap objecte, 
parets, panys, portes…no toquis 
res

• Sempre has de mantenir una 
distancia personal de seguretat
(1,5 a 2 metres)

• Actualment queda prohibit l’accés
a familiars i amics de jugadors/es 
en les sessions d’entrenament.

Durant l’entrenament

• Segueix les indicacions del teu
entrenador/a

• Recorda que sempre has de 
mantenir una distancia personal de 
seguretat de 2 a 10 metres amb els
companys/es (segons l’activitat): 
l’entrenador/a t’anirà informant.

• Fes servir la tovallola neta si has de 
fer algún exercici estirat o assegut
a terra o sobre una estoreta

• Quan acabis cada exercici
desinfecta tot el que hagis tocat

• No comparteixis mai la teva
ampolla d’aigua ni la teva tovallola.

Quan acabis l’entrenament, abans
de sortir del pavelló

• Desinfecta tot el material que 
hagis fet servir o tocat

• Surt de la pista i canvia’t el calçat

• Guarda el calçat d’entrenament a 
una bossa de plàstic ben tancada

• No vagis descalç: utilitza sempre
xancles dins els vestidors

• Renta’t les mans amb aigua i sabó
(40 segons), esbandeix-les bé i 
asseca-les amb una tovallola neta 
o d’un sol us

• També pots desinfectar les mans
amb gel hidroalcohòlic

• Posa’t la teva mascareta

• No et podràs dutxar, fes-ho de 
seguida que arribis a casa

• No donis la mà ni contactis amb
ningú

• Surt del pavelló pel circuit
assenyalat

PROTOCOL DE PREVENCIÓ, HIGIENE I SEGURETAT PER A LA PRÀCTICA DE L’HANDBOL ENFRONT LA COVID-19

Aquestes mesures poden ser modificades en funció de l’evolució de la pandemia i les noves normatives que puguin sorgir.   
Davant qualsevol incidència, comunicar urgentment a l’entrenador/a i enviar email amb el títol “Incidència COVID19” al correu info@clubhandbolcerdanyola.cat

mailto:info@clubhandbolcerdanyola.cat

