
	

 
 
 
 
 
 
 

Per a realitzar l'entrada al recinte els Jugadors hauran de dur la mascareta, aigua i la 
declaració de responsabilitat signada per jugador o tutor legal per cada dia que vinguin 
a entrenar. En cas que no tinguin el document signat NO ES PERMETRÀ 
L’ENTRADA.  
 
El control d'entrada ha d'estar preparat 5 minuts abans de començar els entrenaments. Per 
tant el staff i la persona encarregada del control d'entrada haurà d'arribar a les 17:20 per 
a poder preparar el material necessari: 
 
 

• Llistat Control Entrada facilitat pel Club 
• Bolígraf per anotar registre i noves incorporacions 
• Gel Neteja Mans 
• Declaració de Responsabilitat 
• Termòmetre Digital  

 
 

Per tal d'evitar la barreja de diferents grups l'entrada serà esglaonada per categories. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Al control d'entrada es realitzarà una mesura de temperatura. En cas de temperatura 
superior a 37’ 3 º es farà una segona mesura i si persisteix la temperatura igual o major a 
37’3 º no podrà participar. En cas que aquest jugador sigui un menor i no vingui 
acompanyat, es notificarà als seus pares.  
 
Un cop presa la temperatura es procedirà a la neteja de mans amb gel hidroalcohòlic.  
 
La persona encarregada del control registrarà l'entrada en el document oficial i es recollirà 
la declaració de Responsabilitat per cada jugador. La persona encarregada haurà de fer el 
registre al document conjunt al Drive de Document Registre COVID CEU.  
 
 



	

Un cop realitzada l'entrada, el jugador podrà passar al camp de rugby a canviar-se si es 
estrictament necessari i deixarà les seves pertinences (junt a les del seu grup).  
 
Un entrenador de cada categoria haurà d'ajudar en l'entrada dels jugadors.  
 
Les declaracions jurades s’hauran de guardar els 30 dies següents hàbils. 
 
Per a jugadors que son nous i venen a provar o que no han formalitzat la inscripció en el 
Club per aquesta temporada, poden realitzar l'entrada prèvia signatura de declaració 
jurada, però s'haurà de registrar l'entrada de forma més precisa per localitzar-lo en cas de 
que es produeixi un COVID Positiu al seu grup estable. Al proper entrenament s’hauran 
de donar d'alta a l'aplicatiu del club. 
 
 
FORMULARIO INSCRIPCIÓ CEU: 
 
http://ceurugby.playoffinformatica.com/Preinscripcio.php  
 
Els acompanyants dels menors no es podran quedar a l'entrenament i hauran de recollir-
los al final de l'entrenament a la sortida del carrer Albert Bastardes. 
 

 
 



	

DURANT L’ENTRENAMENT 
 
Es preservarà la distància física interpersonal de seguretat en 1,5 m en general, amb 
l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, per aquelles persones no 
integrades dins d’un grup estable. 
 
En el cas que no es pugui garantir la distància de seguretat, cal desenvolupar les activitats 
esportives mitjançant grups estables. S’entén com a grups estables aquells que de forma 
continuada, hagin tingut contacte estret en la pràctica esportiva i cap dels seus membres 
hagi presentat la simptomatologia clínica de la COVID-19, cal tenir especial cura durant 
els primers 14 dies del grup de contacte fins a l’estabilització del mateix.  
 
Cal fer un rentat freqüent de mans mitjançant solucions hidroalcohòliques així com amb 
aigua i sabó. No compartir material de neteja de mans, cara, etc... s’ha de portar material 
personal i a ser possible, mantenir-ho en un espai propi de seguretat, en cas contrari, 
desinfectar la zona repetidament en cada ús.  
 
Totes les persones, entrenadors, staff, delegats,... aniran sempre amb mascareta, així com 
també els esportistes mentre no desenvolupin la pràctica esportiva.  
 
No es poden compartir ampolles d’aigua.  
 
Es preferible no utilitzar les dutxes ni vestidors, si no es possible, cal mantenir les 
distancies de seguretat, en tot cas seguir el protocol emès pel titular de la instal·lació. 
 
 
DESPRÈS L’ENTRENAMENT 
 
 
Els entrenadors hauran de netejar tot el material utilitzat durant l’entrenament per a que 
puguin fer-ne us la resta de categories. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

PROTOCOL DAVANT POSSIBLE POSITIU 
 
 
En cas que es detecti un cas positiu d’algun jugador o membre del Staff, es procedirà a 
avisar a tot el grup estable d’entrenament i a les autoritats pertinents (Autoritats 
Sanitàries- CAP i FCR). Aquest grup estable romandrà en quarantena fins a conèixer el 
resultat de les proves mediques. En cas de negatiu es podrà reprendre l’activitat i en cas 
de positiu es seguiren les instruccions de les autoritats sanitàries). 
 
En cas de sospita de un cas positiu, es procedirà a avisar a tot el grup estable d'entrenament 
que romandrà sense entrenament fins a tenir el resultat de la prova. En cas negatiu el grup 
podrà reprendre els entrenaments.  
 
Per a notificar qualsevol sospita o cas positiu s'haurà de contactar amb el Toni Roig, 
responsable del Club en aquesta àrea. 
 
 

Telf: 649759645 
 
 
Mail: ceurugbyinfo@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 

 

Club Esportiu Universitari.  
Av Diagonal 695  -  www.ceurugby.com 

 

Declaració responsable per a les famílies d’esportistes menors d’edat 
 
 
En/na .................................................................................... amb DNI/NIE ..................... 
en qualitat de pare, mare o tutor/a de l’esportista menor d’edat 
..........................................................................................................................................; 
Declaro responsablement: 

1. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 

a) No presenta cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, 
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 
infecciós. 

b) No ha estat positiu/iva de Covid-19 ni ha conviscut amb persones que 
siguin o hagin estat positives. 

c) No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de 
Covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta 
malaltia. 

2. Que procuraré tenir el calendari vacunal del meu fill/a actualitzat. 

3. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar a 
l’activitat esportiva organitzada per l’entitat i accedir a la instal·lació on aquesta s’hi 
desenvolupa i que, en el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes 
compatibles amb la Covid-19, romandrà a casa i no participarà a l’activitat 
esportiva. Així mateix, informaré del seu estat als responsables de la mateixa 
activitat. 

4. Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat 
esportiva, i accepto complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi 
figuren. Accepto, igualment, que en cas d’incompliment d’alguna d’elles pugui ser 
exclòs/osa de l’activitat i/o de la instal·lació esportiva. 

5. Que conec l’obligació d’informar als responsables de l’activitat esportiva de 
l'aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el nostre entorn familiar i de mantenir un 
contacte estret amb els mateixos responsables davant de qualsevol incidència. 

6. Que m’encarrego d’aportar la quantitat de mascaretes per al meu fill/a per als dies 
que duri l’activitat en cas que així ho requereixi l’equip de dirigents. 

7. Si a partir de la data de la firma d’aquesta declaració et trobes en una situació que 
modifica qualsevol resposta d'aquesta declaració, caldrà que ho manifestis. 

I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a a les activitats 
organitzades per l’entitat esportiva Club Esportiu Universitari, signo la present 
declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que 
hi ha en aquesta declaració. 
 
Signatura  
 
 
Barcelona, ........ de .................................. de 202... 
 



	

 

 

Club Esportiu Universitari.  
Av Diagonal 695  -  www.ceurugby.com 

 

 

Declaració responsable per a esportistes majors d’edat 

 
En/na ............................................................................. amb DNI/NIE..........................; 
Declaro responsablement: 

1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 

a) No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, 
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 
infecciós. 

b) No he estat positiu/iva de Covid-19 ni he conviscut amb persones que 
siguin o hagin estat positives. 

c) No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de 
Covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta 
malaltia. 

2. Que procuraré tenir el calendari vacunal actualitzat. 

3. Que, en el cas de tenir febre o presentar algun dels símptomes compatibles amb la 
Covid-19, m’abstindré d’accedir a la instal·lació esportiva i no participaré en cap 
activitat esportiva que s’hi pugui desenvolupar. Així mateix, informaré del meu estat 
als responsables de la mateixa instal·lació. 

4. Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat 
esportiva, i accepto complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi 
figuren. Accepto, igualment, que en cas d’incompliment d’alguna d’elles pugui ser 
exclòs/sa de l’activitat i/o de la instal·lació esportiva. 

5. Que conec l’obligació d’informar als responsables de l’activitat esportiva de 
l'aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el meu entorn familiar i de mantenir un 
contacte estret amb els mateixos responsables davant de qualsevol incidència. 

6. Si a partir de la data de la firma d’aquesta declaració et trobes en una situació que 
modifica qualsevol resposta d'aquest qüestionari, caldrà que ho manifestis. 

I, perquè així consti, als efectes de poder accedir a la instal·lació i participar de les 
activitats esportives organitzades per l’entitat esportiva Club Esportiu Universitari, 
signo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de 
les dades que hi ha en aquesta declaració. 
 
Signatura  
 
 
 
 
Barcelona, ....... de ........................... de 2020 



	

 
 
 


