
         
PROTOCOL DE MESURES DE PREVENCIÓ FRONT LA COVID DEL  

CEVINARÒS 
 
ORGANITZACIÓ DELS GRUPS, ZONES i DIES ENTRENAMENT 
 Pre-benjamí/ Benjamí: Ruth (dimarts-dijous, 18 a 19’15h, sortida 200) 
 Aleví/ Benjamí: Andrea (dimarts-dijous, 18 a 19’15h, sortida 100) 
 Aleví: Guillem (dimarts-dijous, 18 a 19’15h, arribada) 
 Infantil/ Aleví: David (dilluns-dimecres, 18 a 19’15h, sortida 100) 
 Infantil 2. Eva (dilluns-dimecres, 18 a 19’15h, sortida 200) 
 Cadet: Xavi (dilluns-dimecres-divendres, 19 a 20’45h, arribada) 
 Tecnificació: Gaspar (dilluns-dimarts-dimecres-dijous-divendres, 19 a 20’45h, zona calistènia) 
 Adults 1: Pedro (dimarts-dijous, 18’15 a 19’15h, sortida 300) 
 Adults 2: Pedro (dimarts-dijous, 19’25 a 20’30h, sortida 300) 

 
ACCÈS I SORTIDA DE LA INSTAL.LACIÓ 
 Els diversos grups es reuniran fora de la pista, a la part de darrere de les grades, a la “zona de trobada” 

indicada per a cada grup; mantenint la distància amb els altres grups, i entre ells. En tot moment duran 
mascareta; els pares i mares els han d’acostar a la zona, però no poden quedar-s’hi ni apropar-se menys 
de dos metres. 

 L’entrada dels grups escolars (de prebenjamí a infantil inclòs) es farà a les 18h (es prega màxima 
puntualitat); els grups entraran ordenadament i separada, i per ordre de menors a majors, amb el seu 
entrenador/a i es dirigiran a la seva “zona de grades” dins la pista, on deixaran les motxilles (aquesta zona 
serà la que correspon a la zona de trobada de fora la pista, però dins la grada); un cop preparats iniciaran 
l’activitat i poden treure’s la mascareta i guardar-la dins la motxilla, assegurant-se que queda ben tancada 
(es motiu de sanció per part del CME el fet de deixar mascaretes, mocadors i objectes sanitaris similars 
sense guardar).  

 Zona de reunió: Cada grup tindrà una “zona de reunió” dins la pista, especificada a l’inici, on faran 
preferentment les activitats que no necessiten espais tècnics (fossar de llargada, zona alçada etc), com 
estiraments, circuits etc. 

 Es necessari que porten motxilla (perfectament indentificada) per guardar la mascareta, amb roba de 
recanvi i d’abric. També es recomana que porten botella d’aigua, ja que no poden veure de les aixetes dels 
labavos, ni deixar-se-la uns a altres. 

 Els altres grups (no escolars) accediran a les hores especificades, i per la zona d’entrada indicada al 
croquis d’accès dissenyat pel CME (veure full adjunt). Passat un quart d’hora, el conserge tancarà la porta 
i ja no s’hi podrà accedir. 

 En el moment d’accedir a la instal.lació, s’haurà procedit a la desinfecció de mans, i sola de sabates. 
 Els pares i mares no poden accedir dins la instal.lació, es prega màxima puntualitat per recollir els i les 

xiquetes; per sortir, es farà en el mateix ordre en què han entrat (primer grup Ruth etc); el o l’entrenadora 
els portaran fins la “zona de trobada” on esperaran als pares i mares, sense que aquests puguen restar a 
prop. 

 
ENTRENAMENTS 
 Els i les monitores del CEV adaptaran les activitats per tal que puguen ser el més completes i enriquidores 

possible, però respectant en tot moment les normes de seguretat dictades per les autoritats sanitàries, i 
d’acord amb el protocol establert pel CME. 

 Els i les xiquetes han de venir amb la roba d’entrenament de casa. 
 Es pot fer ús del lavabo, però només en casos de necessitat. 
 Els entrenadors i entrenadores duran la mascareta si no fan activitat física amb els i les xiquetes; en cas 

contrari, podran deixar-la i mantenir la distància de seguretat, igual que la resta d’atletes. 
 Els atletes no es podran barrejar amb companys d’altres grups mentre estiguen dins la instal.lació. 
 Les activitats dins cada zona s’ajustaran a les ràtios d’ús establertes pel protocol del CME. 
 En general, cada atleta utilitzarà instruments de forma individual, si l’entrenament ho requereix, i s’evitarà 

al màxim compartir-los; en cas que siga imprescindible, es podrà fer prèvia desinfecció de mans i artefacte. 



 Per accedir al magatzem de material, s’ha de fer manera individual. 
 Cada entrenador/a farà un control d’assistència dels seus atletes. 
 El material serà desinfectat després de cada ús. 
 Establim el següent quadre de prioritat d’ús de cada zona, per a cada grup; evidentment, els altres grups 

poden usar la zona si el grup que té prioritat no l’utilitza en aquell moment: 
 

Dia Alçada Llargada Tanques Pes Disc Javelina Gimnàs Calistènia Gespa 

Dimarts Ruth Andrea Guillem Ruth Andrea Guillem Ruth Andrea Guillem 

Dijous Andrea Guillem Ruth Andrea Guillem Ruth Andrea Guillem Ruth 

 

Dia Alçada Llargada Tanques Pes Disc Javelina Gimnàs Calistènia Gespa 

Dilluns Eva David Eva David Eva David Eva David Eva 

Dimecres David Eva David Eva David Eva David Eva David 

 

Dia Alçada Llargada Tanques Pes Disc Javelina Gimnàs Calistènia Gespa 

Dilluns Gaspar Xavi Gaspar Xavi Gaspar Xavi Gaspar Xavi Gaspar 

Dimecres Xavi Gaspar Xavi Gaspar Xavi Gaspar Xavi Gaspar Xavi 

Divendres Gaspar Xavi Gaspar Xavi Gaspar Xavi Gaspar Xavi Gaspar 

 
MESURES PREVENTIVES 
 Com a norma general, els esportistes mantindran una distància de seguretat d’1’5m, duran mascareta 

mentre no estiguen fent activitat física, es desinfectaran les mans i sabatilles en accedir a la instal.lació, i si 
han d’usar material d’ús comú, i no assistiran als entrenaments si tenen símptomes compatibles amb el 
Covid. 

 Les famílies tenen l’obligació de no dur els xiquets a l’entrenament en cas que aquests tinguen símptomes 
compatibles amb la malaltia, i de comunicar la situació als responsables del grup (mitjançant el mòbil de 
contacte del club 647947883). A continuació han de seguir les normes dictades per la autoritats sanitàries, 
i en cas de confirmar-se un positiu, ho hauran de comunicar necessàriament a l’entrenador/a. Aquest ho 
posarà en coneixement del Director Tècnic del club, i a partir d’aquell moment, se suspendran els 
entrenaments de tot el grup afectat durant 15 dies. 

 En cas que al llarg d’un entrenament algun dels atletes manifeste símptomes de la malaltia, serà separat 
del grup, i se’l proveirà d’una mascareta quirúrgica (també a la persona que l’acompanya) fins que la 
família se’n faci càrrec d’ell o ella, i seran els responsables d’iniciar el procés indicat per les autoritats 
sanitàries. 

 També és important que, en cas de no assistir a un entrenament, les famílies comuniquen el motiu al mòbil 
de contacte del club, fins i tot quan el motiu no tinga res a veure amb l’epidèmia; us recordem que es farà 
un registre d’assistència. 

 El CE Vinaròs facilitarà a tots i totes les usuàries una còpia del protocol del CME i del protocol propi del 
CEV; aquest haurà de ser lliurat signat pel soci en qüestió, pare, mare o representant legal si són menors; 
amb aquest document, manifesta que està al corrent de totes les indicacions especificades als protocols, i 
que es comproment a respectar la normativa i seguir les instruccions especificades. 

 Aquest protocol pot ser modificat per la Junta Directiva del CEV en el sentit que es considere adequat, si la 
situació sanitària ho requereix. 

 
En/ Na, soci/a del CE Vinaròs, manifesto que estic al corrent de les instruccions dels protocols del CE 
Vinaròs i CME, i em comprometo a seguir-les en tot moment (i que he informat adequadament els meus 
fills/es, en cas que siguen menors d’edat): 
Nom i cognoms i signatura de l’usuari/a: 
 
 
 
 
Nom i cognoms i signatura del pare, mare o tutor legal (en cas que l’usuari siga menor d’edat): 
 
 
 
 

En cas de dubte, consulteu al 647947883  La Junta Directiva del CE Vinaròs, (Vinaròs a 04-09-2020) 


