
 

Resum reunió COVID amb l’ajuntament 
Resum de la reunió de l’ajuntament de Pallejà amb les entitats esportives del poble. 

Els entrenaments seran a porta tancada. No es deixarà entrar a cap familiar ni acompanyant. Les entrades s’han 
de fer en grup. No es permetrà l’accés de la gent que arribi tard.  

Al pavelló: La entrada es farà per la porta principal i la sortida per la porta d’emergència. La entrega del nens la 
farà l’entrenador a la part de dalt de la rampa de la part de darrera del pavelló. 

A la pista exterior: La sortida i entrada per porta corredera. Igual que al pavelló, no es deixarà entrar a la gent que 
arribi tard. 

La arribada dels jugadors i jugadores es farà amb mascareta, i aquesta es mantindrà posada mentre no es faci 
activitat física. L’entrenador i el personal tècnic i directiva han de portar la mascareta en tor moment. 

A la arribada s’aplicarà la lectura de la temperatura i es registrarà en un document que tindrem al club durant 30 
dies amb la data, el nom del jugador i si la temperatura es correcta o no (mai registrar la temperatura exacte pel 
tema de protecció de dades, ja que la temperatura es una dada de salut. En cas de detectar-se una temperatura 
superior a 37,3, es farà una segona lectura al cap d’una estona. Si torna a ser superior, el jugador no podrà 
entrenar. 

Hem de tenir esprais de alcohol de 70 graus per a desinfectar banquetes i altres eines que es puguin utilitzar, a 
excepció de les pilotes, que es desinfectaran al canvi d’entrenaments amb llum ultra-violada. 

Al utilitzar el gimnàs, s’ha de garantir la distància i la ventilació de les instal·lacions, i al acabar d’usar una de les 
màquines o eines, s’ha des desinfectar amb alcohol. 

Es demana que tots els membres del club vagin amb una motxilla que faran servir a mode de taquilla per a poder 
guardar la mascareta i els estris personals i així tenir-los separats de la resta. 

Està prohibit utilitzar els vestidors. En cas de necessitar anar al WC, s’ha de fer una higiene de mans tant abans 
com després de l’ús. 

Les cistelles laterals, en principi, estaran posades la setmana que ve, i les 4 cistelles seran regulables en alçada. 

El parquet del pavelló estarà en 3 setmanes màxim. 

En cas de detectar-se un hem de avisar als pares de l’equip. La persona que hagi sigut diagnosticada positiva no 
podrà entrenar durant 15 dies. No es podrà informar de qui ha donat positiu ja que aquesta dada esta protegida 
pel RGPD. L’ajuntament de Pallejà ens proporcionarà un procediment per saber que s’ha de fer exactament amb 
l’equip, club, instal·lacions, etc. 

El l’aplicació d’aquestes normes es responsabilitat de cadascú i serà supervisar per l’entrenador i per els tècnics i 
membres de la junta del C.E.B. Pallejà. El seu incompliment pot comportar sancions. 

Preguem la col·laboració de tothom en un moment tant delicat com el que estem tenint. 

 

Moltes gràcies 

C.E.B. Pallejà 


