
Creu Alta Sabadell Handbol  
PROTOCOL COVID-19  

 

 
Protocol modificat en data 14 de setembre del 2021 i és susceptible de noves modificacions 

 

 

➢ L'ús de la mascareta és obligatòria en tot el recinte del club, excepte durant la pràctica 

esportiva. 

 

➢ Per assistir de públic, és obligatori omplir el formulari del partit corresponent que torbareu 

a la web ( http://www.handbolsabadell.cat/entrades/  ). Els jugadors i staff tècnic no és 

necessari que omplin el formulari, ja que quedaran registrats a l’acta del partit. 

 

➢ Tota persona que accedeixi al recinte es considerarà que ha acceptat les condiciones de la 

declaració d’autoresponsabilitat adjunt a l’últim full d’aquest document. 

 

➢ El club custodiarà les dades que les destruirà passats 40 dies, tal com s'estableix en el 

protocol de l'Ajuntament de Sabadell.  

 

➢ Cal que els entrenadors/es i els delegats i delegades controlin la distància entre els seus 

jugadors i jugadores quan s'entri al pavelló. 

 

➢ Quan s'entri caldrà desinfectar mans. 

 

➢ No es podrà entrar a la pista fins que no hagin sortit la totalitat dels jugadors o jugadores del 

partit anterior. 

 

➢ Un cop acabat el partit, caldrà sortir de la pista, tan aviat com sigui possible, per facilitar la 

desinfecció de porteries i banquetes. 

 

➢ S’haurà de respectar la distància de seguretat (1.5m).  

 

➢ Les persones del club responsables de fer respectar aquest protocol sanitari, convidaran a 

sortir a tota aquella persona que no compleixi aquestes normes. 

 

➢ Es permetrà l'accés a les grades un quart d'hora abans de l'inici del partit. En cas d'haver-se'n 

jugat un altre amb anterioritat, no es permetrà l'entrada fins que no s'hagi desallotjat, 

ventilat i desinfectat. 

 

➢ Si algú surt abans d'acabar el partit, no podrà tornar a entrar. 

 

➢ A les grades es podrà trobar desinfectant i rotllos de paper per qui vulgui desinfectar 

personalment el seu seient. Us preguem que llenceu aquests papers a les papereres 

repartides pel recinte. 

 

 

http://www.handbolsabadell.cat/
http://www.handbolsabadell.cat/entrades/
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Declaro responsablement: 

1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 

a) No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

b) No he estat positiu/iva de Covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat 
positives. 

c) No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-19 ni 
que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia. 

2. Que procuraré tenir el calendari vacunal actualitzat. 

3. Que, en el cas de tenir febre o presentar algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19, 
m’abstindré d’accedir a la instal·lació esportiva i no participaré en cap activitat esportiva que s’hi 
pugui desenvolupar. Així mateix, informaré del meu estat als responsables de la mateixa 
instal·lació. 

4. Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat esportiva, i 
accepto complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi figuren. Accepto, 
igualment, que en cas d’incompliment d’alguna d’elles pugui ser exclòs/sa de l’activitat i/o de la 
instal·lació esportiva. 

5. Que conec l’obligació d’informar als responsables de l’activitat esportiva de l'aparició de 
qualsevol cas de Covid-19 en el meu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb els 
mateixos responsables davant de qualsevol incidència. 

I, perquè així consti, als efectes de poder accedir a la instal·lació i participar de les activitats esportives 

organitzades per l’entitat esportiva CREU ALTA SABADELL HANDBOL, signo la present declaració 
de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades, des del punt de vista mèdic i 
preventiu, que hi ha en aquesta declaració. 
 
En cas de resultar contagiat/da per la COVID-19, s’exonera expressament a l’entitat esportiva CREU 
ALTA SABADELL HANDBOL,  de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’aparició de 
possibles danys o perjudicis de la seva persona 

 

http://www.handbolsabadell.cat/

