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PROTOCOL U.E. SEVA 2020-21 

Aquesta temporada 2020-21, s’hauran de seguir les recomanacions de les 

institucions sanitàries i municipals les quals recollim en aquest protocol que ve a 

continuació, el qual té com a finalitat realitzar el seu compliment estrictament per 

a minimitzar el risc de contagi en les nostres instal·lacions. 

Està en les nostres mans que tots els jugadors i jugadores del club, puguin gaudir 

del que més els hi agrada, jugar a futbol. És per això que confiem en la 

responsabilitat individual de tots els membres del nostre club. 

 

Les mesures que adoptarem seran les següents: 

 

Entrenaments: 

 

- Només podran accedir al camp els jugadors/es. 

- Els familiars no podran accedir al camp (a mida que es vagin suavitzant 

les mesures de seguretat us anirem informant). Només es podrà entrar al 

camp per comprar roba. Només podrà entrar 1 familiar i s’haurà d’entrar 

d’un amb un. (Dia 08/09 futbol-7 i el dia 10/09 futbol-11) +INFO 

www.unioesportivaseva.com 

- Es treballarà amb grups estables i no es podran barrejar els jugadors/es 

d’un equip a l’altre. Si un jugador ha d’anar a ajudar un altre equip hi anirà 

14 dies. 

- Serà obligatori l’ús de mascareta en tot el recinte. Només es podran treure 

la mascareta en el moment de la pràctica esportiva. 

- Es prendrà la temperatura en el moment d’entrada al camp. Si la 

temperatura es superior a 37,2º el jugador/a no podrà entrar al recinte. 

- No es podran fer servir els vestuaris. Els jugadors/es hauran de venir 

canviats de casa. 

- Cada jugador/a haurà de portar la seva ampolla d’aigua per hidratar-se i 

no podrà compartir-la. 

- La font d’aigua que es va instal·lar aquest estiu, romandrà tancada. 

- L’entrenador els acompanyarà a la sortida. 
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Protocol entrada al camp per entrenaments: 

 

- Cada equip tindrà una zona assignada dins de les instal·lacions on els 

esperarà el seu entrenador. 

- Fins que no arribin tots els jugadors/es de tot l’equip no es podrà entrar 

dins del camp. 

 

Partits (jugadors/es): 

 

- Serà obligatori l’ús de mascareta en tot el recinte. Només es podran treure 

la mascareta en el moment de la pràctica esportiva. 

- Es prendrà la temperatura en el moment d’entrada al camp. Si la 

temperatura es superior a 37,2º el jugador/a no podrà entrar al recinte. 

- No es podran fer servir els vestuaris. Els jugadors/es hauran de venir 

canviats de casa. 

- Cada jugador/a haurà de portar la seva ampolla d’aigua per hidratar-se i 

no podrà compartir-la. 

- L’entrenador els acompanyarà a l’entrada i la sortida. 

 

Partits (familiars acompanyants):  

 

Per obligació de la federació s’haurà d’omplir un paper que està penjat a la 

pàgina web www.unioesportivaseva.com en l’apartat de “Documents – 

Declaració Responsable” i s’haurà d’entregar al club a través de l’entrenador de 

l’equip on juga el/la jugador/a o bé a la mateixa entrada del camp de futbol. 

- Es prendrà la temperatura en el moment d’entrada al camp. Si la 

temperatura es superior a 37,2º el familiar acompanyant no podrà entrar 

al recinte. 

- Respectar la distància de seguretat de 1,5 metres. 

- Aforament màxim de 2.000 persones. 

- Queda totalment prohibit fumar a les instal·lacions esportives. 

 

http://www.unioesportivaseva.com/
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Protocol Federació Catalana de Futbol per jugadors/es: 

 

 

Per obligació de la federació, cada jugador haurà d’accedir al portal del federat 

cada 14 dies i contestar el qüestionari COVID-19, en el qual el jugador/a 

respondrà si ha tingut o no símptomes durant els últims dies. Es molt important 

que tots els jugadors/es portin el qüestionari fet el dia de partit, ja que sinó no 

podran jugar. 


