U.A. d´HORTA

Temporada 20/21
27-08-2020

U.A. d´HORTA

U.A. d´HORTA
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1. Benvinguda
Benvolguts jugadors, pares, mares, familiars i seguidors de la gran família
que composa l’@uahorta,
Davant de l’inici de la temporada 20/21 ens trobem plens d’il·lusió i
esperança. Una il·lusió plena on el protagonista no és altre que els jugadors i
la pilota.
Dilluns 31 d’agost s’inicia de nou els entrenaments amb la incertesa encara
de saber com es desenvoluparà la temporada i a expenses de que la corba
pugi o baixi. Malgrat això tenint dificultats, de tots conegudes, per poder
facilitar l’accés a les instal·lacions a les famílies i per tant, d’acord amb les
indicacions de les autoritats sanitàries i de la Generalitat de Catalunya, hem
acordat que, només podran accedir al interior de les instal·lacions del Mpal.
d’Horta (Feliu i Codina) els jugadors i els seus entrenadors i delegats.
Com tots sou conscients, aquesta es una situació atípica, plena d’incerteses i
que l’actualitat varia a diari, per tant, esperem que la situació sigui favorable
en poc temps i poder variar aquesta directriu per a que els responsables ens
permetin tornar a la normalitat on tots podrem accedir als entrenaments.
Per la qual cosa, us demanem comprensió i paciència. Creant així una
“normalitat” on els jugadors puguin tenir una “experiència agradable” .
Gràcies per la vostre comprensió i ajuda, entre tots, aconseguirem que els
nostres joves esportistes puguin gaudir d’un esport que ens apassiona a tots.
Estem segurs que en poc temps, ens veiem tots plegats en el camp.
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2. Inici Futbol Base Formatiu

El Club U.At.d´Horta ha determinat que l’inici de la temporada regular ( en el
seu període de preparació) i les mesures necessàries per garantir la seguretat i
salut dels nostres jugadors.
a) Inici Entrenaments Futbol Base.
•

Setmana . 31 d’agost de 2020

El vostre Coordinador o el cos tècnic responsable de l’equip os informarà de
l’horari d’inici i final de l’entrenament i els dies assignats.

3. Requisits Previs

•

Estem tots d’acord que en la vida ha de continuar? SI, però amb una
nova normalitat. Ens cal que els infants puguin seguir practicant esport.
Ja que, amb l’esport conjuntem la formació esportiva i la formació en
uns valors imprescindibles en la seva vida futura. Llavors, hem de tenir
cura de les mesures de precaució que calgui perquè aquesta formació
pugui ser sempre positiva.

•

Cal dir que la U.At.d´Horta ha celebrat el Campus d´estiu, recentment,
amb un resultat molt satisfactori, també en les mesures sanitàries.

•

Els Jugadors només podran participar a les activitats sempre i quan es
donin aquests requisits previs:

 No tinguin la malaltia o una simptomatologia referida al COVID-19
•
 No hagin conviscut o estat en contacte estret amb positiu confirmat
de COVID-19 o símptomes
 compatibles en els 14 dies anteriors.
 Tenir el calendari de vacunes actualitzat.
 No tenir Malestar general.
 No tenir Dificultats per respirar.
 No tenir Diarrea
 No tenir Quadre infecciós.

•

Es per això que, iniciarem els entrenaments com estava previst. Ara bé, ens caldrà
aplicar les mesures que, en cada moment, pertoquin.


Inicialment seran les següents:
1. Els Jugadors hauran de venir canviats de casa, fins a nou avís. En cap cas
es podrà accedir als vestidors.
2. Adjunta amb aquesta circular, trobaran la declaració responsable de no
patir cap simptomatologia referida al Covid-19, signada pel seu
progenitor en cas de ser menors d’edat. No es podrà accedir a les
instal·lacions sense entregar la declaració al responsable d’equip, qui
portarà el control dels assistents diaris als entrenaments
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3. Els Jugadors (a partir dels 6 anys) hauran d’accedir a les instal·lacions
amb la mascareta corresponent i només se la podran treure en entrar al
terreny de joc.
4. Els Jugadors hauran de venir amb una bossa, personalitzada, on
portaran la seva ampolla d’aigua personalitzada amb el seu nom amb
retolador indeleble, una petita ampolla de gel hidroalcohòlic per a ús
personal i on poder guardar la mascareta al començar l’entrenament i
poder guardar els estris que els sigui necessari portar a sobre (claus,
telèfons, diners, etc).
5. A l´entrada i sortida, els nois i noies s´hauran de rentar les mans amb
solució hidroalcohòlica, que proporcionarà el Club en un lloc especificat
i es prendrà la temperatura a tots i cadascun dels esportistes, en cas
d’estar amb dècimes de febre no es podrà entrenar.
6. Es procurarà, que mentre no siguin en el terreny de joc, els jugadors
guardin les distàncies recomenades; i en el terreny de joc es procurarà
els mínims contactes possibles que no siguin derivats dels propi joc.
7. En el cas de que un Jugador presentin febre o simptomatologia propera
al Covid, haurà de marxar a casa immediatament, i li hauran de fer les
probes PCR pertinents; si el resultat es negatiu no es farà res al grup; en
el cas de resultat positiu s´haurà de procedir d’acord al protocol
establer a tal efecte ( per la Generalitat de Catalunya). Es important
assenyalar que, a dia d´avui, el tenir febre d´un membre d´un grup, no
suposa l’aïllament preventiu del mateix, fins que es tingui la certesa del
resultat negatiu ( així ens ho han comunicat a dia d´avui), Tot i que , La
U.At.d´Horta, sempre, estarà atenta a tots els protocols que es vagin
indicant.
8. Les famílies no podran entrar al recinte esportiu, durant els
desenvolupaments dels entrenaments, més endavant i quan tinguem
més informació explicarem el protocol a seguir pel que fa els partits. Per
la qual cosa, l’equip serà recollit a la porta del camp en la franja horària
que els indiqui el responsable d’equip i accediran junts directament al
terreny de joc. Una vegada finalitzat l’entrenament, el procediment serà
a la inversa. El responsable els acompanyarà a la porta, on serà recollits
per la seva família.
Per part del Club, les activitats i serveis es duran a terme de la mateixa manera
com es fa sempre. En cas de que hi hagi variació alguna al llarg de la
temporada, informarem oportunament per poder adaptar-nos en tot moment.

4. Precaucions Generals de Salut i Seguretat Sanitària :
Tots els Jugadors menors de 18 anys han de portar la :
Declaració responsable signada pels seus pares o tutors legals (document
annex)
Els jugadors que tinguin 18 anys, signaran el document ells mateixos.
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Recordem que també s’ha de signar la declaració Covid19 en el Portal del
Federat i que té una caducitat de 14 dies. Seguint les indicacions de la FCF,
l’àrbitre del partit, sigui amistós o de lliga, no deixarà participar a cap jugador
que no la tingui actualitzada. Per la qual cosa, recomanem instal·lar-se l’App
per poder fer-ho el mateix dia en cas d’oblit.
Per tant, no podran participar en cap partit amistós, els jugadors que no
hagin signat la fitxa, la declaració Covid i hagi abonat la mutualitat i filiació
corresponent.

5. Actuacions abans, durant i després de l’activitat.
ABANS.







Fora de la instal·lació es reuniran amb el seu grup de pertinença i
accediran al recinte tots junts.
Els esportistes hauran de portar una petita bossa amb les seves
pertinences personals. (Aigua, mascareta, mocadors, ...)
Els jugadors han d’arribar a l’activitat vestits amb la roba d’entrenament.
Hauran de venir amb mascareta. La guardaran dins de la bossa que
portaran.
Abans d’accedir al camp es netejarà les mans amb Gel Hidroalcohòlic.
Es prendrà la temperatura a cada jugador abans de l’entrenament. Si
aquesta supera els 37º no podran entrenar.

DURANT
 Els esportistes no podran tocar el material amb les mans. En cas de fer-ho,
els entrenadors l’indicaran que es netegi amb el seu propi gel
hidroalcohòlic per agilitzar i aprofitar el temps.
 No es poden intercanviar les pilotes, ni es poden tocar amb les mans
(excepte els de treball específic amb guants).
 Mantenir la distància de seguretat (1’5 m) en les activitats que es
proposin.
 Fer cas a totes les directrius que marquin els entrenadors de referència.
 Cada esportista es mantindrà sempre amb el seu grup de convivència.
 Es recomana no escopir ni tirar aigua al terra en les zones de treball.
 No es pot compartir aigua o elements d’hidratació.
 No feu celebracions amb els companys de les accions que realitzeu .
DESPRÉS.



Rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic
Posar-se la mascareta per sortir del recinte.
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6. Elements de Seguretat i Higiene dels responsables.
El Club té assignat un encarregat de fer complir les normes que s’estableixin als
entrenaments. ( Generant: haurà en tot moment directiu/s i l´equip de
coordinació en la seva franja horària) . Aquest responsable de seguretat i
higiene, juntament amb els coordinadors, seran els encarregats de vetllar
perquè es compleixin les mesures, que es determinen, per evitar qualsevol
incidència relacionada amb el COVID-19, o altres situacions.
Els diferents responsables s’organitzaran i actuaran de la següent manera:
 Es crearà un grup de convivència ( el seu equip de referència).
 L’entrenador serà el referent del grup.
 Els entrenadors hauran d’anar amb mascareta tota l’estona. ( si han de
manipular material caldria que utilitzessin guants). O després de
manipular-lo netejar-o amb gel hidroalcohòlic.
 Només manipularan el material els monitors o entrenadors.
 Es planificarà activitats on s’intentarà mantenir i respectar la distància de
seguretat.
 Es vetllarà per treballar salutacions alternatives que permetin reduir la
distància emocional entre els diferents membres del grup de convivència.
S’establiran organitzacions de treball adients a les circumstàncies
especifiques de la situació actual.
 Els grups de treball seran de com a màxim 10/11 jugadors/es i 2
entrenadors/res.(F7) i 2*10 en Futbol 11+ 2 entrenadors/res
 Els esportistes mantindran la zona de treball al llarg de tota l’activitat.

7. Control d’Accés
El control d’accés al recinte és farà seguin tel següent procediment:
1) Els acompanyants deixaran els esportistes a l’accés del recinte.
2) L’esportista es dirigirà al seu grup de referència, després de netejar-se

les mans i de que els hi hagin pres la temperatura, es dirigiran a
l’interior del camp i ocuparà l’espai que tingui assignat.
3) Deixarà la bossa en un espai destinat a aquesta funció. Les bosses

personals no han d’estar en contacte.
4) Es procedirà a començar l’entrenament.

8. Altres Consideracions.





Els esportistes podran utilitzar petos, els quals s’han de lliurar als
jugadors i l’han de tractar com la seva pròpia roba, se’ls portaran a casa
i els netejaran per a la següent sessió d’entrenament. (TOTA LA
SETMANA EL MATEIX)
Es realitzaran les mesures de neteja i desinfecció pertinents en els
moments que es considerin oportuns seguint els preceptes normatius.
Les famílies no es poden quedar als entrenaments ni al voltant del
recinte ni per les immediacions de les instal·lacions. A l’interior

U.A. d´HORTA






d’aquestes només hi poden accedir les persones responsables dels
entrenaments i membres de l’Staff del Club.
El local social romandrà tancat i no haurà servei de Bar, per tant, no
es podrà accedir a la terrassa del mateix.
En el cas que un jugador tingui febre o algun dels símptomes
relacionats amb el COVID 19, s’aïllarà immediatament l’esportista.
Quan es facin activitats de presentació, distribució o explicació de les
diferents situacions, es mantindrà en tot moment la distància de
seguretat i sempre es farà a l’aire lliure. Ja que, de moment, els
vestidors no es podran utilitzar.
Qualsevol persona del Club que estigui al recinte anirà tota l’estona
amb la mascareta posada.

*En cas que un nen presenti situacions descrites anteriorment durant l’entrenament:

1. UBICAR A LA PERSONA AFECTADA EN UN ESPAI SEPARAT I D´US PERSONAL.
2. COL·LOCAR A LA PERSONA AFECTADA I A L´ACOMPANYANT UNA MASCARETA
QUIRÚRGICA,
3. CONTACTAR AMB LA FAMÍLIA PER QUE VINGUIN A RECOLLIR-LO.
4. LA PERSONA ENCARREGADA D´ATENDRE A L’ÉSPORTISTA QUE PRESENTI
SIMPTOMATOLOGIA SERÀ SEMPRE L´ENTRENADOR AMB COORDINACIÓ O AMB
EL RESPONSABLES DE LES MESURES DE SEGURETAT, HIGIENE I SALUT
ASSIGNATS.

* Un cop la família vingui a buscar l’esportista, s'informarà de l’obligació de
notificar aquests símptomes al seu Centre d'Atenció Primària (CAP) o bé als
telèfons del CatSalut (061).

6. ANNEX: Formulari “Declaració responsable”
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ,
OBLIGACIÓ D’INFORMACIÓ I CONSENTIMENT INFORMAT, PER A PARTICIPAR EN
ACTIVITATS ESPORTIVES D’ESTIU PER A MENORS DE 18 ANYS –ESTIU 2020En/na ......................................................................................... amb DNI/NIE ……...….................
⬜ en qualitat de pare/mare/tutor-a de .................................................................................. amb
DNI/NIE ……..…................., menor d’edat que ⬜ Si / ⬜ No pertany a grups vulnerables o amb
necessitats especials d’adaptació.
Si es que sí, especifiqui: …………………………………………………........…………………………
Entitat que desenvolupa l’activitat: …………………….………………………………………………..
Activitat proposada: ………………………………………………………………………………………
Data de l’activitat: …………………………………………………………………………………………
Declaro sota la meva responsabilitat, que sol·licito que la persona menor d’edat
referenciada a l’encapçalament participi en les activitats de la organització exposada, i que
he llegit amb detall la informació proporcionada per la pròpia organització i accepto les
condicions de participació, expresso el meu compromís amb les Mesures personals
d’higiene i prevenció obligatòries i assumeixo tota la responsabilitat davant la possibilitat
de contagi per COVID-19.
(Marqueu el que procedeixi)
Declaració responsable de no formar part de grups de risc ni conviure amb grup de risc
⬜

Declaro que el/la menor compleix amb els requisits d’admissió establerts per l’entitat responsable
de l’activitat, no essent grup de risc ni estar convivint amb ningú que sigui grup de risc.

⬜

En el cas d’activitats sense pernoctació, em comprometo a notificar el motiu d’absència del menor
a través de mòbil mitjançant trucada o missatge telefònic.

Acceptació de les Mesures personals d’higiene i prevenció davant del COVID-19
⬜

He llegit i accepto els compromisos de l’apartat de Mesures personals d’higiene i prevenció davant
del COVID-19 que figuren al dors d’aquest document.

Declaració d’haver llegit i acceptat els documents facilitats per la organització sobre l’adaptació
de l’activitat al COVID-19
⬜

Declaro que he rebut i llegit el Protocol d’adequació de l’activitat al COVID-19, i el Protocol d’actuació
en casos d’emergència o risc de contagi de l’entitat responsable de l’activitat, i que accepto les
mesures i procediments que proposen.

Consentiment informat sobre COVID-19
⬜

Declaro que, un cop haver rebut i llegit atentament la informació que contenen els documents lliurats
per l’entitat responsable de l’organització, sóc conscient dels riscos que implica la participació del/de
la menor en l’activitat en el context de la crisis sanitària provocada pel COVID-19, que assumeixo
sota la meva pròpia responsabilitat.

Signatura del pare/mare o tutor/a

A ………..…………..……., el ....….. de …..………..……… de 2020
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MESURES PERSONALS D’HIGIENE I PREVENCIÓ DAVANT DEL COVID-19
1. El o la menor no hauria d’assistir a l’activitat si…
És vulnerable o conviu amb alguna persona vulnerable (per edat, per estar embarassada
o per tenir afeccions mèdiques anteriors com hipertensió arterial, malalties
cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer o immunodepressió).
Presenta qualsevol simptomatologia (tos, febre, dificultat respiratòria, etc.) que pogués
estar associada amb el COVID-19. Cal contactar amb el telèfon d’atenció al COVID-19
o amb el centre d’atenció primària i seguir les seves instruccions. Consulta el decàleg de
com actuar en cas de símptomes aquí:
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf)
Ha estat en contacte estret amb convivents, familiars i persones que hagin estat en el
mateix lloc que un cas mentre aquest presentava símptomes (a una distància menor de
2 metres durant al menys 15 minuts), o ha compartit espai sense mantenir la distància
interpersonal amb una persona afectada pel COVID-19, inclús en absència de
símptomes, en els últims 14 dies.
2. Recomanacions per als i les assistents a l’activitat
- Utilitza mascareta i guants quan t’ho indiqui el personal de l’activitat.
- Compleix totes les mesures de prevenció que t’indiqui el personal de l’activitat.
- Procura mantenir la distància interpersonal de 2 metres sempre que sigui possible.
- Evita la salutació amb contacte físic, inclòs donar la mà.
- Renta’t freqüentment les mans amb aigua i sabó, o amb solució hidroalcohòlica,
especialment després de tossir o estossegar, després de tocar superfícies potencialment
contaminades, i a l’inici i final de les activitats, durant al menys 40 segons.
- En cas de tenir els avantbraços descoberts durant l’activitat, inclou el rentat dels
avantbraços.
- En tossir o estossegar, tapa’t el nas i la boca amb un mocador d’un sol ús, i llença’l
preferentment en un cubell que tingui tapa. Si no disposes de mocadors d’un sol ús, pots
utilitzar la part interna del colze per no contaminar les mans.
- Evita tocar-te els ulls, el nas i la boca.
- Si comences a notar símptomes, avisa les persones responsables de l’activitat, extrema
les precaucions de distància i d’higiene, i contacta urgentment amb el teu metge
d’atenció primària o amb el telèfon d’atenció al COVID-19.
3. Desplaçaments a l’activitat
- Sempre que es pugui, cal prioritzar les opcions de mobilitat que millor garanteixin la
distància interpersonal d’aproximadament 2 metres.
- Si es va caminant, en bicicleta o moto, no és necessari portar mascareta, si es pot
mantenir la distància interpersonal.
- Si cal desplaçar-se en cotxe, es recomana extremar les mesures de neteja del vehicle i
mantenir la major distància possible entre els ocupants (també si s’agafa un taxi o un
VTC).
- En els viatges en transport públic cal utilitzar mascareta, i procurar mantenir la distància
interpersonal amb la resta d’usuaris.
- Es recomana utilitzar els equips de protecció individual des de la sortida de casa.
4. En el desenvolupament de l’activitat
- Les persones responsables de l’activitat s’encarregaran de vetllar pel compliment de la
distància i mesures de seguretat.
- Els i les participants portaran mascareta i guants quan se’ls requereixi.
- Els i les participants hauran d’obeir als responsables de grup i mantenir la distància
interpersonal d’aproximadament 2 metres, sempre que sigui possible, i en tot cas evitar
el contacte físic continu amb d’altres participants.
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