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ANNEX I  
 

PROTOCOL DE PREVENCIÓ ENFRONT DE LA   
COVID-19 EN LA COPA FEDERACIÓ 

 
 

Són aplicable el Protocol General enfront de la COVID-19 de la FECV i la legislació vigent en 
aquesta matèria. 

 

El Protocol General es complementa amb les mesures específiques i ací descrites: 

SEUS DE JOC 

 L'aforament de les seus limita la quantitat d'equips que poden coincidir i el calcula 
cada Club amb la limitació més severa entre l'ací descrita i la legal vigent. En el 
moment de publicació d'aquesta circular s'estableix un mínim de 2,5 m2 per jugador. 

 La porta/s d'accés a l'àrea de joc romandrà/n oberta i la sala ha de disposar de finestra 
/s per a la seua ventilació (oberta un mínim 40 cm en el cas d'una finestra i 20 cm en 
el cas de dues finestres) o sistema d'extracció d'aire (no són vàlids sistemes de 
climatització que recirculen l'aire de la sala, ha d'haver-hi renovació del mateix). 

 Principi de distanciament social màxim en tot moment: màxima separació possible 
entre taulers / taules i, en finalitzar les partides, els jugadors no podran observar altres 
partides ni analitzar les seues partides havent d'abandonar l'àrea de joc. No hi ha 
públic i només un representant o delegat per cada club més els jugadors amb partida 
en joc podran ser a la sala. 

 Un jugador podrà alçar-se romanent dempeus al costat de la seua cadira. Queda 
restringiua la lliure circulació per la sala de joc sense un motiu de necessitat. 

 El club local és el responsable de la neteja i desinfecció de la seu, taules, cadires i 
material esportiu abans de cada jornada. 

MÀSCARES 

 El club local disposarà de màscares quirúrgiques per a tots els participants. 
 Recordem que sempre i en tot moment cal usar correctament la màscara quirúrgica 

nova proporcionada pel club local. El jugador deurà guardar la seua màscara i usar 
la nova que se li proporciona. En el cas que per motius de pertànyer a l'anomenada 
població de risc el jugador necessitara l'ús d'una altra mena de màscara, haurà de 
cobrir la mateixa amb la nova que se li entrega, és a dir, usarà doble màscara, sent 
la més exterior lal fet que se li entrega. 
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HIDROGEL 

 El club local haurà de disposar dispensador en l'accés a la sala de joc i eixida de les 
condícies. El gel ha d'aplicar-se a les mans cada vegada que s'entre a la sala de joc 
o s'isca de les condícies. 

 El gel haurà de tindre capacitat virucida (no són vàlides les solucions “higienizantes” 
sense més, en l'etiquetatge haurà de figurar la propietat virucida o, almenys, un 
contingut en alcohol mínim del 70%). 

PRESA DE TEMPERATURA. 

 El club local disposarà d'un termòmetre sense contacte a la sala de joc per a la presa 
de temperatura abans d'accedir a  aquesta. 

QÜESTIONARI DE SALUT. 

 Els participants acudiran a la trobada amb el qüestionari imprés i emplenat mancant 
anotar la temperatura i l'entregaran al club local.  

 És obligatori confeccionar i signar el qüestionari de salut. 
 El club local disposarà de còpies en blanc del qüestionari. 
 Els qüestionaris els guardarà el club local fins a 15 dies després de la finalització del 

torneig, sent obligatòria la destrucció dels mateixos atés que contenen dades de 
caràcter personal. 

 Un jugador que presente temperatura sobre el límit establit (37.5 °C) o que responga 
positivament alguna de les preguntes del qüestionari, no podrà ser a la sala de joc. 

 Si durant el transcurs del joc un jugador presentara algun dels símptomes descrits en 
el qüestionari inicial no podrà romandre a la sala de joc i s'aplicaran les mesures 
previstes en el protocol general en el seu apartat “Protocol de contingència davant 
persones amb símptomes”. 

ALTRES MESURES PREVENTIVES. 

 El canvi de color en la segona partida de l'enfrontament es realitzarà girant el tauler, 
romanent tots dos jugadors en la mateixa cadira i costat de la taula que ocupaven en 
la primera partida, mantenint el rellotge en la seua posició original. 

 Queda prohibit la salutació inicial i final en la partida mitjançant qualsevol mètode que 
implique contacte entre els jugadors.  

 Els jugadors no podran tindre botelles de beguda de l'exterior que no siguen 
desinfectades abans d'introduir-les a la sala de joc (s'emprarà alcohol o dilució al 
70%). 

 Mai es depositaran les begudes ni altres objectes en el sòl. 
 Els jugadors no hauran de portar objectes a la sala de joc com a bosses o motxilles 

excepte cas molt necessari o justificat. El club local haurà de disposar de bosses de 
plàstic noves per a embolicar aquests objectes i poder ser entrats a la sala de joc. En 
cas contrari, hauran de depositar-se en una avantsala sobre una taula o penjador 
(mai en el sòl) o e n el cotxe (en el seu cas). 
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RESPONSABLES D'APLICACIÓ DEL PROTOCOL EN CADA SEU. 

 Per defecte, actuarà com a tal el representant legal de l'entitat esportiva. 
 Aquesta figura pot ser delegada en el capità d'equip o en un altre membre del club, 

que tinga llicència en vigor FECV, sempre que s'inscriga el seu nom complet i DNI en 
observacions en l'acta, afegint “responsable del protocol covid”. 
 
 

En cas d'existència d'un positiu enfront d'una prova mèdica o aparició de símptomes de 
sospita COVID durant el torneig o en els 10 dies següents a aquest, el jugador té l'obligació 
d'informar la FECV i aquesta el notificarà a les autoritats sanitàries i municipals per a la presa 
de decisions sobre aquest tema. 

Preguem a tots llegir detingudament les mesures preventives per a evitar problemes a la sala 
de joc atés que modifiquen substancialment les condicions per a participar  respecte a com 
es desenvolupaven els tornejos abans de la pandèmia que travessem. 

Comptem amb la col·laboració de tots per a celebrar aquests campionats amb la major 
seguretat possible. 

 

Revisat pel Comité COVID-19 el 31/12/2020. 

 



   
 

 

 

 

Torneig: Copa Federació 
Data: 
Localitat:  

Jugador: 
 

Pare/mare/tutor (si escau):  

Fitxa sanitària del jugador (marque la resposta correcta)  
‐ Temperatura corporal: ______°C  (es pren en el control d'entrada i s'anota, no abans) 

‐ Ha sigut contacte estret d'algun pacient COVID+ en els últims 10 dies?: si / no 

‐ Cansament important o dolors musculars: si / no   ‐ Tos persistent: si / no  
‐ Dificultat per a respirar: si / no      ‐ Mal de gola: si / no                     
‐ Mal de cap: si / no          ‐ Vòmits o diarrea: si / no  
‐ Dolor de pit: si / no         ‐ Pèrdua d'olfacte o gust: si / no     

Signatura i DNI del responsable protocol COVID:  
 

Signatura i DNI del jugador (tutor, si escau, en aquest cas 
ha d'afegir‐se el telèfon del tutor):  
 

Torneig: Copa Federació 
Data: 
Localitat:  

Jugador: 
 

Pare/mare/tutor (si escau):  

Fitxa sanitària del jugador (marque la resposta correcta)  
‐ Temperatura corporal: ______°C  (es pren en el control d'entrada i s'anota, no abans) 

‐ Ha sigut contacte estret d'algun pacient COVID+ en els últims 10 dies?: si / no 

‐ Cansament important o dolors musculars: si / no   ‐ Tos persistent: si / no  
‐ Dificultat per a respirar: si / no      ‐ Mal de gola: si / no                     
‐ Mal de cap: si / no          ‐ Vòmits o diarrea: si / no  
‐ Dolor de pit: si / no         ‐ Pèrdua d'olfacte o gust: si / no     

Signatura i DNI del responsable protocol COVID:  
 

Signatura i DNI del jugador (tutor, si escau, en aquest cas 
ha d'afegir‐se el telèfon del tutor):  
 

Torneig: Copa Federació 
Data: 
Localitat:  

Jugador: 
 

Pare/mare/tutor (si escau):  

Fitxa sanitària del jugador (marque la resposta correcta)  
‐ Temperatura corporal: ______°C  (es pren en el control d'entrada i s'anota, no abans) 

‐ Ha sigut contacte estret d'algun pacient COVID+ en els últims 10 dies?: si / no 

‐ Cansament important o dolors musculars: si / no   ‐ Tos persistent: si / no  
‐ Dificultat per a respirar: si / no      ‐ Mal de gola: si / no                     
‐ Mal de cap: si / no          ‐ Vòmits o diarrea: si / no  
‐ Dolor de pit: si / no         ‐ Pèrdua d'olfacte o gust: si / no     

Signatura i DNI del responsable protocol COVID:  
 

Signatura i DNI del jugador (tutor, si escau, en aquest cas 
ha d'afegir‐se el telèfon del tutor):  
 


