MESURES PREVENTIVES PER EVITAR CONTAGIS PER
COVID19
Per la PREVENCIÓ de contagi per COVID-19 durant el transcurs de l'activitat de
bàsquet durem a terme les següents mesures:
1) Cada jugador/a disposarà del material individual per dur a terme l’activitat
(Assignació de pilota prèviament desinfecatada que no podrà compartir amb
ningú durant la sessió d'entrenament). Tantmateix l’entrada al pavelló de bàsquet
de l’Illa Esportiva ha de ser per la porta principal (es a dir, per les portes
d'emergència que donen a les gàbies) i amb mascareta fins no superar el control
de temperatura (on hi haurà un responsable de club) i posterior neteja de mans
l'esportista, aquest no és podrà retirat la mascareta. La sortida serà per la porta
d’emergència situada al final del passadís de spinning. En el cas del pavelló del
Montserrat, entrada per la rampa i sortida per les escales.

2) Educació per la salut:
a .- Rentats de mans dels esportistes; es durà a terme a l’inici de la sessió, durant el
transcurs d’aquesta, al final i tants cops com fos necessari amb gel hidroalcoholic.
b .- Els entrenadors/es i responsables esportius faran ús correcte de la mascareta
durant el transcurs de tota l’activitat.
c .- Control de la temperatura dels jugadors/es que durà a terme a l’inici de la sessió,
si algún dona una temperatura superior a 37.3 no podrá fer l'activitat i avisarem a la
família.
d .- Durant tota la sessió es tindrà en compte les distancies a l’hora de fer les
diferents activitats sempre 1.5 m.
e .- Etiqueta respiratòria com a hàbit de tossir i/o esternudar al colze.
f .- En cas de que algun jugador presenti símptomes (tos, mal de cap, vòmits etc etc)
s’avisarà a les famílies.
3) Per mesures de seguretat de cada jugador/a es primordial que cadascú porti la
seva ampolla d'aigua i una tovallola per eixugar-se la suor
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