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PROTOCOL COVID - FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS
GENER 2022
ABANS DE LA COMPETICIÓ
Neteja del local, taules, cadires i material de joc
El local de Joc haurà de ser netejat a fons i desinfectat abans de la competició.
El material esportiu i els espais que hagin de ser compartits han de ser netejats i desinfectats
després de cada ús.
Ventilació
Abans de la competició del local haurà d’estar completament ventilat.

DURANT LA COMPETICIÓ, SERÀ OBLIGATORI
MASCARETES
És obligatori l’ús de mascareta en tot moment dintre de la sala de joc i aquesta haurà de cobrir
boca i nas.
PASSAPORT O CERTIFICAT CÒVID
Serà obligatori presentar el PASSAPORT O CERTIFICAT COVID abans de començar a jugar ((veure
annex passaport o certificat covid). Els responsables de la comprovació del passaport covid seran
els delegats de cada equip els qui comprovaran els certificats de l’equip contrari.

 El certificat COVID s’haura de presentar en format paper o digital.
 Estan exempts de presentar el passaport covid els menors de 12 anys.
(Veure annex passaport o certificat covid al final d’aquest document de protocol).
GEL HIDROALCOHÒLIC
Cal disposar en el recinte de joc de dispensadors de gel o solució hidroalcohòlica en número
suficient.
AFORAMENT
L’activitat desenvolupada es farà amb un màxim d’aforament a la sala de joc determinat per les
autoritats sanitàries, que en aquest moment és del 70% de la capacitat del local.
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PÚBLIC
A la sala de joc no es permetrà l’entrada de públic i només hi podran assistir els jugadors. En cas
de ser necessària l’entrada d’alguna persona aliena a la competició, haurà de tenir passaport
COVID.
VENTILACIÓ
Es requereix la ventilació més gran possible d'acord amb les característiques de l'espai.
RENTAT DE MANS
Abans de començar la partida serà obligatori rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic o sabó.
MENJAR O BEURE
Està prohibit menjar o beure a la sala de joc. Caldrà sortir de la sala per poder beure o menjar.
PERSONES AMB SIMPTOMES
Les persones que presentin símptomes relacionats amb la COVID-19 no podran accedir a la sala
de joc.
CONDICIONS GENERALS DE LA SALA DE JOC
Les condicions de la sala de joc hauran de complir les disposicions establertes per les
administracions i autoritats sanitàries competents.

RECOMANACIONS
 Es recomana l’ús de mascaretes FFP2.
 Es recomana guardar el màxim de distancia possible entre taulers.
 Evitar donar la mà al nostre adversari o altres jugadors.
 Tovalloletes de paper a la sala de joc.
 Portar mascareta en tot moment en els desplaçaments d’equip
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ANNEX INFORMATIU EN RELACIÓ AL PASSAPORT O CERTIFICAT COVID
El passaport o certificat COVID digital és un document que acredita la situació d’una
persona respecte a la COVID-19 i que pots obtenir a la pàgina La Meva Salut.

Et pots descarregar tres tipus de certificat en LA MEVA SALUT:

1. Si estas vacunat o vacunada contra la COVID-19
2. Si has passat la COVID-19 en els ultims 6 mesos
3. Amb una prova diagnostica negativa El certificat de prova diagnòstica COVID19 negativa informa que no ets un cas positiu de COVID-19 en el moment que el
demanes. El podràs obtenir a La Meva Salut, dins les seccions Informes i
resultats i de Vacunes i certificat COVID digital UE. En cas de no disposar-ne, el
podràs obtenir a https://certificatproves.catsalut.gencat.cat/. Aquest URL també
te'l facilitarà el laboratori homologat on et facis la prova; comprova quins són en el
llistat que trobaràs a continuació.

El certificat de prova diagnòstica COVID-19 negativa té diferents caducitats, segons el tipus de
prova.


Test d’antígens (TAR): 48 h



PCR: 72 h

Exclusivament en laboratoris homologats us podeu fer les proves TAR o PCR per obtenir
el certificat de prova diagnòstica COVID-19 negativa.

Validació passaport covid:

Com funciona?
S’haurà de presentar el codi QR del certificat COVID digital de la UE i els responsables
d’accés a l'espai el llegiran amb la càmera de la webapp verificacovid.gencat.cat i
comprovaran la seva validesa.
La persona que vulgui entrar a un local haurà de portar el seu certificat digital, que pot
descarregar o imprimir a La Meva Salut.
El local només tindrà accés a la validesa, o no validesa, del certificat no disposant de cap
altra informació sobre la persona.
Mes informació:
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/certificatcovid-digital-ue/

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/certificatcovid-digital-ue/centres-acreditats/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/certificatcovid-digital-ue/validacio/
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