
 

 

 

 

 

FCB, a Barcelona a 11 de febrer de 2021 

 

 

PROTOCOL SANITARI FCB  

1. DISTÀNCIA DE SEGURETAT: Es preservarà la distància física interpersonal de segu-

retat en 1,5 m amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona. 

2. MASCARETA: Les persones de més de 6 anys estan obligades a l’ús de la mascareta. 

tot i que no serà exigible al jugador durant la partida de competició. 

3. HIGIENE DE MANS: Cal fer un rentat freqüent de mans mitjançant solucions hidroal-

cohòliques, així com amb aigua i sabó, i obligatòriament a l’entrar en les sales de 

joc. 

4. TRAÇABILITAT: Per facilitar la identificació dels presents a la sala de joc en un mo-

ment determinat i així garantir la traçabilitat d’un possible cas de contagi: 

4.1. S’han de programar franges horàries per garantir la distància de seguretat i 

aforament. 

4.2. S’ha de portar un registre diari d’entrades i sortides on constarà el nom i cognom 

així com les dades de contacte de les persones participants en l’activitat, ja siguin 

billaristes, treballadores, voluntàries, organitzadores o públic. 

5. DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT DELS BILLARISTES I PÚBLIC: Als efectes 

de crear grups estables i oferir major garanties de traçabilitats els billaristes i el públic 

han de declarar que els darrers 14 dies immediatament anteriors al de la signatura del 

document no s’ha tingut cap simptomatologia compatible amb la COVID-19; en cas 

d’haver passat la malaltia, declarar que ha superat el període de quarantena escaient; 

no haver conviscut amb persones que ho hagin estat ni haver tingut contacte estret 

amb persones afectades per la mateixa i no haver viatjat a zones en risc declarades 

oficialment. Així doncs es comprometen a prendre’s la temperatura abans d’entrar a 

les instal·lacions (per sota de 37,3ºC). Adjuntem model de la SGEAF.  

6. IDENTIFICACIO RESPONSABLE DE COMPLIMENT: Cal determinar el responsable 

del compliment Del Protocol i interlocutor amb l'autoritat sanitària i esportiva. 

7. DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT DE LES JUNTES DIRECTIVES: Les Juntes 

directives dels clubs o seccions hauran de signar una declaració conforme són coneixe-

dors dels protocols a seguir i es fan responsables de la seva posta en marxa. Adjuntem 

model de la SGEAF.    

8. Durant la pràctica del billar: 

8.1. Es recomana que els desplaçaments d’esportistes i públic es facin de forma indi-

vidual o exclusivament amb familiars convivents. 

 



 

 

 

 

 

8.2. Sempre que sigui possible, s’arribarà al lloc de l’activitat amb la roba esportiva ja 

posada procurant evitar l’ús de vestidors. A la sala-vestidor s’han de garantir 3m2
 

per persona o fer-ne ús individual. 

8.3. El material i l’equipament esportiu propi haurà de desinfectar-se abans del seu ús. 

8.4. Es durà a terme ventilació creuada de forma periòdica a base de portes, fines-

tres o aparells de renovació d’aire.  Els aires acondicionats (sistemes descentra-

litzats), com les unitats de fan-coil, splits o petits equips autònoms, que només 

recirculen l’aire interior escalfant-lo o refredant-lo, quan sigui necessari utilitzar-

los per garantir una temperatura interior màxima de 26ºC (temperatura recoma-

nada per la Generalitat de Catalunya per estalviar energia o consumir-la de 

forma més eficient), i no es disposi de suficient aportació forçada d’aire exterior, 

es recomana fer-los servir amb velocitats de ventilador baixes. També pot ser 

adient complementar-ho amb ventilació natural, obrint portes o finestres, per tal 

que hi hagi renovació de l’aire. 

8.5. Els ventiladors (d’aspes, de peu, de sobretaula, etc) poden ser una font de dis-

persió de gotícules, atès el flux d’aire que generen al seu voltant, per la qual 

cosa no són molt recomanables. Tanmateix, en cas que per raons de d’augment 

de temperatura sigui necessari el seu ús, cal tenir en compte que el flux d’aire 

generat no es dirigeixi cap a les persones. Així mateix, s’utilitzarà a la menor ve-

locitat possible, per generar menys turbulències.  

8.6. Es desinfectarà després de cada torn de joc el material que hagi de ser compartit 

pels esportistes (taula, cadira, …). Durant la competició aquesta neteja anirà a 

càrrec de l’organitzador.  

8.7. Es desinfectaran els vestuaris després de cada torn d’ús. 

8.8. El responsable de compliment del PROTOCOL supervisarà l’aplicació de les mesu-

res, resoldrà i anotarà les incidències que s’ocasionin i guardarà els registres d’as-

sistents i participants així com les declaracions responsables aportades per un 

termini mínim de 30 dies naturals i estarà a disposició de les autoritats sanitàries 

en cas que sigui requerit com a conseqüència de positius en contagi per COVID19. 

9. A l’entrada de les sales de joc hi ha d’haver: 

9.1. Infografies informatives de les mesures d’higiene a seguir. (Adjuntem model) 

9.2. Gel hidroalcohòlic 

9.3. Paperera amb pedal i tapa que es netejarà diàriament. 

10.  A l’entrada dels lavabos hi ha d’haver: 

10.1. Infografies informatives de les mesures d’higiene a seguir després de cada 

ús amb el material desinfectant autoritzat: 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-

ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-

humana.pdf 
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10.2. Sabó o gel hidroalcohòlic. 

10.3. tovalloletes de paper. 

10.4. Paperera amb pedal i tapa que es netejarà diàriament. 

11. Assemblees: La separació mínima entre assembleistes és de 2,5m. 

12. Grades: L’aforament de dos seients buits per cada tres i l’ús de la mascareta serà 

obligatori. 

13. Portes: han d’estar obertes o s’han de desinfectar les manetes en cada ús.  

 

 

 

 

 

        Xavier Fonellosa 

          President FCB 


