
Mesures d’higiene COVID-19  

CAMPUS D’ESTIU IGUALADA VÒLEI CLUB


- L’ENTRADA I LA SORTIDA es farà per la porta principal del PAVELLÓ NOU. 


- CAP JUGADOR/A podrà PUJAR A LA PISTA sense que l’entrenador/a 
responsable ho permeti. El grup senser esperarà al “HALL” amb la MASCARETA 
POSADA i mantenint la DISTÀNCIA de SEGURETAT (d’1,5 a 2m) amb el/les 
companys/es 10’abans de començar l’activitat.


- L’entrenador/a passarà llista i comprovarà la temperatura anotant els resultats en 
el seu llistat. Si la temperatura és correcta i  no hi ha cap altre símptoma COVID 
es podrà accedir a pista. En cas de sospita es procedirà a posar en pràctica el 
PLA D’ACTUACIÓ que us hem facilitat. Recordem de la responsabilitat de passar 
a diari el “Check List” per saber amb certesa si portar o no al jugador/a als 
entraments.


- Abans d’entrar a pista, els jugadors/es canviaran el seu calçat de carrer (que 
guardaran en una bossa específica). 


- A continuació es posaran el gel hidroalcohòlic (el proporcionarà el club), tot seguit 
el calçat d’entrenament I una altra vegada gel.


- Hauran de VENIR CANVIATS/DES  de casa.


- L’entrenador/a indicarà a cada jugador/a el seu lloc per deixar les seves 
pertinences. Es TREURAN LA MASCARETA, la guardaran en una altra bosseta a 
part i tornaran a posar-se altra vegada el gel.


- NO es podran utilitzar els vestuaris, però SI el lavabo. Abans i després d’utilitzar 
el lavabo, rentar-se les mans i posar-se gel. Evitarem tocar qualsevol pom de 
porta. Sempre ens aixugarem les mans amb paper. 


- L’AIGUA serà propia i NO  es podrà COMPARTIR així com tampoc cap altre 
tipus de material com tovalloles, etc.
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- Un cop finalitzat l’entrenament, DESINFECTAREM tot el material propi 
utilitzat i a casa rentarem tota la roba a una temperatura aconsellable de 60º, 
abans del següent entrenament.


- Abans de sortir, desinfectarem amb l’ajuda de l’entrenador/a les soles del calçat 
esportiu utilitzat i al sortir de la pista, ens posarem el calçat de carrer,  ens 
posarem gel, la mascareta, una última vegada gel i marxarem. 


Material OBLIGATORI D’US INDIVIDUAL: 

1. Calçat esportiu específic per a l’activitat 


2. Bossa específica per al calçat de carrer 


3. Bossa específica per a la mascareta


4. Tovallola per a la suor


5. Mascareta i guants (només per si en algun cas fos necessari)


6. Gel desinfectant (tot I que el club en tindrà)


7. Genolleres i/o altres complements de protecció


8. Ampolla d’aigua 


9. Petit necesser de primers auxilis (no podrem compartir cap Tipus de material)
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