
	

PROTOCOL ENTRENAMENTS HOQUEI REUS DEPORTIU 
 

• Enviar per correu electrònic a l’entrenador/a del vostre equip la declaració de 
responsabilitat, que trobareu adjunta a la web del club:  

https://reusdeportiu.org/documents-responsabilitat-covid-19/ 

• En cas que un esportista/entrenador sigui positiu en covid-19 o presenti 

símptomes, o un familiar directa, s'haurà d'avisar automàticament al responsable de 

secció per tal procedir segons el protocol de sanitat. 

• Per poder accedir a les instal·lacions del club, es obligatori passar el carnet de soci 

pel torn que està ubicat a l’entrada i sortida del pavelló, per tal de tenir un registre 

d’entrades i sortides que ens ajudin a controlar el moviment de persones (traçabilitat) 

en cas d’algun positiu. 

• A l’entrada de les instal·lacions, un treballador/a del club prendrà la temperatura dels 

esportistes (37,3º temperatura màxima per poder accedir). 

• És d’ús obligatori portar la mascareta per les nostres instal·lacions; només es podrà 

treure per practicar l’esport. S’haurà de portar una bosseta de plàstic o roba amb el 

nom del esportista per posar la mascareta dins i deixar-la a la pista al costat de la seva 

ampolla d’aigua. Abans de sortir de la pista s’haurà de tornar a posar la mascareta. 

L’entrenador/a no és traurà la mascareta per fer l’entrenament. 

• Rentar-se les mans amb gel hidrològic a l’arribar a les instal·lacions, al finalitzar 

l’entrenament i al sortir de les instal·lacions. 

• Mantenir la distància de seguretat amb les persones que et trobis per les 

instal·lacions. I sempre que sigui possible també amb els companys i entrenadors. 

• L’entrada i sortida a les instal·lacions podrà ser 15 minuts abans i 15 minuts després 

de l’entrenament, per evitar aglomeracions. 

• Es recomanable venir vestits de casa. Tot i la recomanació, cada equip* tindrà un 

vestuari assignat. L’estància al vestidor ha de ser amb mascareta i mantenint la 

màxima distància possible amb els companys. 
*les categories escola i prebenjamí no disposarà de vestuari ja que necessiten dels seus acompanyants per 

vestir-se i per temes de Covid no es poden acumular tantes persones. 

• Recomanem esportistes (quan no sigui el seu entrenament) pares, mares i 

acompanyants, no romandre a la grada durant els entrenaments. 

• Cada esportista haurà de tenir la seva ampolla d’aigua per tal d’evitar compartir 

material. 

• Cal complir el protocol de partits a tots els esportistes i acompanyants. Com a 

visitants, enviarem el protocol durant la setmana abans del partit. Com a local 

enviarem a principis del mes de setembre. 


