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Protocol de prevenció per COVID-19 
per als espais i equipaments esportius 
propis i externs del TecnoCampus 

En compliment del Protocol d’ús dels espais universitaris del TecnoCampus., 
s’establiran les següents mesures de prevenció específiques als espais i equipaments 
esportiu propis i externs del TeCnocampus, seguint les indicacions del PROCICAT amb 
relació a les activitats dels centres universitaris i el Pla del desconfinament del sector 
esportiu a Catalunya aprovat per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física 
en coordinació amb el Comitè directiu del PROCICAT.

Aquestes especificacions es col·locaran en cartells informatius a les entrades de les 
instal·lacions, en format resum de les mesures adoptades.

Mesures generals d’accés 

L’accés als espais queda limitat a la realització d’activitats de les pràctiques reglades. 
Queda inhabilitat qualsevol altre accés no planificat.

Els usos dels espais estaran condicionats per les normes particulars de cadascun dels 
espais, però de forma general les normes bàsiques seran:

•	 Portar mascareta en tot moment: una de recanvi amb un sobre per guardar-la. 

•	 Desinfecció de mans, com a mínim abans i després de l’activitat.

•	 Mantenir les distàncies de seguretat. Seguir els itineraris i accessos indicats, tot 
fent servir només els llocs i equips indicats.

•	 No compartir material.

•	 Màxima puntualitat (en cas d’arribar tard, caldrà esperar que tothom hagi entrat).

•	 De forma general no es podrà fer servir el vestuari, i en cas que la normativa de la 
instal·lació ho permeti, caldrà respectar les indicacions, les distàncies i l’aforament.

•	 Serà obligatori utilitzar calçat diferent per a l’activitat esportiva. No es permetrà 
l’accés a qui no porti calçat específic d’entrenament.

•	 En els canvis de roba, cal deixar la roba de carrer en una borsa. No s’ha de deixar 
roba penjada als vestidors, ni a l’abast d’altres persones. 

•	 Feu servir en cada sessió d’entrenament roba neta, que cal recollir i rentar cada dia.

•	 Tingueu en compte que en situacions d’exercici físic intens la distància aconsellada 
ha de ser major, d’entre 5 i 6 metres. 

•	 No compartiu begudes, ampolles ni altres elements d’ús personal. Haureu de 
portar la vostra ampolla personal. 
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•	 Cal mantenir-se en el vostre grup i evitar barrejar-se amb altres grups.

•	 Si els lavabos estan habilitats, caldrà limitar-ne l’ús a una sola persona.

En els casos que no sigui possible garantir la distància de seguretat persones, la 
pràctica d’activitat esportiva s’haurà d’efectuar en grups estables i permanents. 

És molt important complir els horaris d’entrada i sortida, per evitar aglomeracions o 
creuaments de grups.

Mesures de neteja i desinfecció

Addicionalment a les mesures de neteja i desinfecció generals dels espais, es tindran 
en compte les següents instruccions especifiques:

•	 La neteja i desinfecció de superfícies, objectes i equipaments específics durant 
les sessions s’haurà de realitzar per part dels docents i alumnes amb els productes 
desinfectants amb activitat antivírica y viricida subministrats pel TecnoCampus 
i amb paper d’un sol ús. En les activitats que sigui necessari es comptarà amb el 
reforç de personal de neteja.

•	 Els productes de neteja i desinfecció s’han de manipular de forma adequada per 
evitar possibles riscos per a la salut de les persones. Mullar el paper d’un sol ús amb 
el producte desinfectant i fregar el material o superfície.

•	 S’habilitarà espais per deixar el material utilitzar per procedir a la seva neteja.

Annex I: Missatges als cartells d’entrada

•	 Cal portar mascareta.
•	 Respecteu els horaris.
•	 En entrar i en sortir, cal rentar-se les mans o fes servir hidrogel.
•	 Respecteu les distàncies de seguretat i els itineraris indicats.
•	 Feu servir el material de neteja per superfícies i equips.
•	 Respecteu l’aforament i les ubicacions permeses.
•	 No compartiu el material i porteu la vostra ampolla d’aigua.
•	 Feu servir el lavabo només en cas de necessitat i només una persona de forma simultània.

Annex II: Planificació de la neteja entre grups al pavelló Euskadi

Atesa la planificació i necessitats especials de l’equipament del pavelló Euskadi i la 
rotació de grups i activitats, es planifica un reforç de neteja amb personal extra amb el 
següent horari:

•	 Dijous i divendres de 9:30 a 14:15 hores
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Annex III.: Protocols instal·lacions

PAvElló EuskAdI 

a) Accessos 

Les entrades dels grups s’efectuaran per la porta principal al vestíbul de la instal·lació. 

Les sortides dels grups s’efectuaran per la porta d’emergència situada al final del 
passadís de la planta baixa de la instal·lació. 

b) Recorregut 

Els esportistes accediran un cop reunit tot el grup a i sota la direcció del seu 
responsable que ha comprovat l’absència de símptomes relacionats amb el COVID-19 
i el compliment de les mesures preventives, l’equip entrarà al vestíbul sense coincidir 
amb altres grups en el moment d’accés. 

Es desinfectaran les mans als dispensadors de gel hidroalcohòlic i accediran al passadís 
en direcció a la seva pista d’entrenament. 

Arribats al punt d’accés a la seva pista, es realitzarà el canvi de calçat i s’entrarà a les 
pistes (o gimnàs) amb el calçat específic d’entrenament. Les motxilles i pertinences es 
deixaran a l’espai sota les grades, arrambades a la paret. 

Per a la sortida, es realitzarà el canvi de calçat en la zona descrita anteriorment i el 
grup es dirigirà cap al final del passadís per sortir per la porta d’emergència habilitada. 

La persona responsable de l’entitat s’haurà d’assegurar que l’accés queda tancat 
després d’acomiadar l’equip o grup estable.



protocols covid-19

EuROFITNEss El sORRAll

Normativa general i de mobilitat

INTRODUCCIÓ
Les activitats es realitzaran amb els ratis legalment establerts, d’acord amb les 
recomanacions del Ministeri de Sanitat i la Generalitat. 

La planificació d’horaris, el nombre de grups i monitoratge serà el que correspondria a 
un curs ordinari, amb les mesures de seguretat addicionals de seguretat i higiene. 

S’hauran de seguir els protocols específics de seguretat designats a continuació. 

•	 Tothom ha de portar la mascareta per circular pel club, en cas de la piscina, fins l’ 
inici de la activitat. 

•	 Es obligatori l’ús de la catifa desinfectant de la porta per accedir al centre. 
•	 Atendre les recomanacions dels panels i infografies informatives sobre les mesures 

d’higiene bàsiques i essencials establertes pel departament de salut i ministeri de 
salut. 

•	 Respectar els espais de circulació i els espais de espera per a minimitzar la 
proximitat de les persones en els seus desplaçaments dins de les mateixes. 

•	 El responsable del grup portarà un registre d’assistència diari del alumnat per així 
obtenir la traçabilitat dels contactes dels usuaris en cas necessari. 

•	 Utilització de solucions hidroalcohòliques a l’entrada i sortida de cada instal·lació, 
així com a l’espai de màquines de musculació, cardio i fitness. 

•	 Cal mantenir el distanciament de seguretat de 2 metres entre les persones. 
•	 Cal extremar les mesures d’higiene de les instal·lacions i espais de pràctica 

esportiva tant per persones usuàries com de la pròpia instal·lació, especialment en 
els espais de pràctica d’activitat. 

•	 La utilització de l’ascensor queda limitat a 1 sola persona (exceptuant persones 
dependents) 

•	 Queda prohibit caminar descalç per qualsevol espai d’una instal·lació esportiva, 
fins i tot a les piscines a l’aire lliure i especialment zona de vestidors i dutxes. 

•	 Qualsevol usuari que ha estat en contacte amb una persona afectada per la 
COVID-19 ha d’abstenir-se d’accedir a la instal·lació esportiva un mínim de 14 
dies. 

•	 Es prohibeix la pràctica esportiva i l’accés a la instal·lació a tota persona amb 
febre o símptomes respiratoris compatibles amb la COVID. D’acord amb les 
recomanacions de l’autoritat competent i de ser necessari, el responsable de 
l’entitat, escola i/o fundació visitant, prendrà el control de temperatura dels usuaris 
abans d’entrar al recinte esportiu. 

•	 L’entrada i la sortida marcarà un recorregut d’un sol sentit i així evitar els 
creuaments. 

•	 Evitar la manipulació dels torns d’entrada, manetes de les portes, aixetes, cisternes, 
interruptors i altres mecanismes. Les fonts d’aigua romandran tancades. 

•	 Es recomana el canvi de calçat de carrer per calçat esportiu, xancletes o peücs a 
l’hora d’accedir a la zona esportiva. 
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Normativa de vestidors

•	 Per establir l’aforament dels vestidors, cal respectar la distancia de seguretat i les 
senyals marcades actualment. 

•	 Cal evitar la utilització de assecadors de mans i cabells de vestidors o de lavabos 
per mitjà de dispositius d’aire calent, així com la utilització de taquilles d’ús 
compartit o individual sempre i quant no es garanteixi la distancia de seguretat. 

•	 En el cas d’habilitar els lavabos la seva ocupació màxima serà d’una persona. 
•	 Únicament es podran utilitzar les dutxes individuals. 

Normativa de sales i piscina 

•	 Es obligatori l’ús de tovallola gran i calçat esportiu a les sales. 
•	 Es obligatori l’ús de xancletes i tovallola a la piscina. 
•	 Es obligatori la desinfecció i neteja del material esportiu utilitzat de forma habitual 

abans i després del seu ús. 
•	 Per al càlcul de l’aforament de les sales cal considerar un màxim d’1 persona 

per cada 4 m2 de la superfície o els 2 metres de seguretat. Degut a l’aforament 
actual, l’horari habitual de reserves d’espais es podria veure afectat per tal de no 
sobrepassar el límits establerts per la normativa 

•	 A les piscines, cal mantenir la distància de seguretat entre la gent que neda i 
participants en activitats dirigides. Agrupar els carrers de natació, un d’anada i 
altra de tornada. 

•	 Per a ús recreatiu de les piscines es obligatori respectar la distancia de seguretat de 
2 metres. 

•	 Es obligatori l’ús de les dutxes abans d’accedir a la piscina. 
•	 De forma permanent queden deshabilitades les dutxes dels vestidors, sent 

únicament utilitzables les dutxes situades a la pròpia piscina. 

dIR-PARAdIsE

•	 Cal accedir a el club sempre amb mascareta i tovallola.
•	 En els espais comuns cal usar sempre la mascareta.
•	 Cal accedir a la sala de fitness sempre amb la mascareta. L’ús de tovallola és 

obligatori en les
•	 Maquines, i després d’usar-les cal desinfectar tot el material.
•	 A les sales de dirigides no cal l’ús de mascareta. Es pot treure i igualment cal usar la 

tovallola i desinfectar tot el material.
•	 Als vestuaris, cal usar mascareta i respectar els espais marcats en els bancs; a les 

dutxes es pot treure la mascareta.


