FAQS/ 1
PREGUNTES GENERALS
Cal comunicar a l’FCBQ el Responsable de COVID-19
abans de l’inici de la competició?
Sí, és imprescindible i es fa la gestió mitjançant l’àrea privada del club
Pot haver més d’un Responsable de COVID-19?
Sí, però a nivell intern de club. De cara a l’FCBQ,
cal designar una persona que sigui la persona de contacte.
El responsable de COVID-19 pot ser un directiu? Ha de ser metge?
Sí pot ser un directiu. No cal/es recomana que tingui la formació suficient
en les actuacions de prevenció i protecció COVID-19.
El responsable de protocol ha d’estar present a tots els partits
de casa?
No, però és recomanable la seva presencia i en cas de no poder assistir
haurà de delegar amb una altra persona.
És el club local l’encarregat de confeccionar unes mesures
de seguretat per al públic assistent?
Si, és el responsable de Protocol o Entitat Esportiva que ha de garantir
en tot moment que es compleixin les mesures necessàries.
Quin és l’aforament màxim permès a les instal·lacions?
L’aforament de la instal·lació el marca el titular de la instal·lació.
L’activitat es pot dur a terme amb públic o en porta tancada. Cal evitar
aglomeracions que facin impossible el manteniment de la distància social
és un altre dels pilars bàsics de les mesures preventives.
Hi ha un nombre màxim d’acompanyants per equip?
Es recomana no permetre l’entrada de públic. En el cas que es permeti,
màxim 15.
Qui pot accedir als partits a porta tancada?
Accés i transit per les zones per partit decretats en “porta tancada”
per Covid-19: Quadre. Pàg. 24 del protocol.
Hi ha un màxim de persones que hi pot estar a la pista durant
els entrenaments i els partits?
Equips arbitrals /Auxiliars de Taula - 6
Jugadors/Esportistes (per Club) – 12
Cos tècnic i auxiliars (per Club) – 6

FAQS/ 2
PREGUNTES GENERALS
Quin és l’àmbit d’aplicació del Protocol?
Serà d’obligat compliment per a totes les categories,
tornejos i esdeveniments que es promoguin des de l’FCBQ.
El protocol és definitiu?
Sí, però està supeditat a canvis que puguin venir per instàncies de
les autoritats esportives i sanitàries de Catalunya. S’anirà penjant
actualitzant a la web.
Quina informació respecte al COVID-19 es troba a la web?
A la pàgina principal de l’FCBQ (www.basquetcatala.cat) s’ha habilitat un
banner on clicant a sobre es trobarà tota la informació relativa a aquest
tema. Es podrà consultar El protocol, el PPT de la reunió de clubs, el
vídeo registrat de la reunió, un document de FAQS i unes infografies.
Com he de comunicar-me amb l’FCBQ si tinc una incidència
fora d’horari laboral?
Mitjançant baner els contactes de Guardia FCBQ a la pàgina principal
FCBQ. L’horari serà: Dv de 16h a 19h, Ds de 8h a 13h i de 15h a 19h,
Dg de 8h a 13h.
Que em de fer per suspendre un partit per motiu COVID-19?
Seguint el mateix procediment d’un ajornament de partit, a la part privada
de club, s’ha creat una pestanya específica Covid-19, on s’ha d’adjuntar
el justificant acreditatiu del motiu pel qual es sol·licita la suspensió/
ajornament, o en el cas de no poder adjuntar el justificant, s’haurà
d’adjuntar la “Declaració jurada relativa a la sol·litud de suspensió per
covid-19”

PREGUNTES MÈDIQUES
Què es considera contacte estret en l’esport?
Persona que hagi participat activament en pràctica esportiva amb
afectat i que hagi mantingut les distàncies per menys de 2 metres, sense
mascareta i almenys 15’.
Què es considera grup estable?
Els membres de l’equip que hagin estat almenys 14 dies entrenant sense
presentar cap simptomatologia durant aquelles dues setmanes.

FAQS/ 3
PREGUNTES MÈDIQUES
Com s’ha d’actuar davant la sospita d’un cas positiu a l’equip?
Es confina a tot l’equip fins a tenir el resultat de la PCR?
S’ha de determinar si el positiu (la persona sospitosa en espera de
resultat de test o ja confirmada pel resultat positiu) és:
Jugador: en aquest cas s’atura activitat esportiva de tot l’equip fins tenir
els resultat de la PCR.
Entrenador: només s’atura de l’activitat esportiva (entrenament)
l’entrenador en cas que no hagi mantingut distància, portat mascareta
i hagi entrat al joc amb els jugadors.
Si un jugador de l’equip dóna positiu, s’ha de comunicar a Sanitat i a la
Federació, i la resta de l’equip passa a estar en quarantena?
S’ha de comunicar en primer lloc al 061 i posteriorment al Club que
a través del responsable de Covid–19 ho farà enviant el formulari
(Notificació de positiu confirmat Covid-19) al correu serveimedic@
basquetcatala.cat
Si un jugador de l’equip dóna positiu, però la resta de jugadors acrediten
una PCR negativa, l’equip pot disputar el partit?
No, han d’estar aïllats durant 10 dies des del darrer contacte amb el
positiu.
Si un entrenador dóna positiu, s’ha de procedir igual que amb els
jugadors? Però en el cas d’entrenadors és el mateix protocol?
Només s’aïlla entrenador (sempre i quan aquest hagi mantingut totes
les mesures de seguretat). No es consideren grup estable si sempre
mantenen mesures de seguretat.
On s’ha d’adreçar el formulari de compromís de normes de participació,
compliment de mesures covid – 19 i auto declaració responsable (annex
2 i Annex 3)? S’ha de portar al partit el document físic o s’ha d’enviar a
un e-mail específic?
S’haurà de signat telemàticament mitjançant l’aplicació BQLlicència.
Els annexos que s’inclouen al protocol s’hauran de presentar a l’FCBQ
amb alguna periodicitat específica?
Abans d’inici de competició.
Annex 1, Es validarà mitjançant la Àrea privada de Clubs. (Abans d’inici)
Annex 2 i Annex 3 caldrà signar-lo digitalment mitjançant la BQLlicència.

FAQS/ 4
PREGUNTES MÈDIQUES
Les llicències dels federats i les declaracions responsables es podran
presentar en paper el dia del partit o s’han de presentar per altra via?
Les declaracions responsables es validaran telemàticament mitjançant
l’aplicació BQLlicència.
En els partits amb Acta digital es faran les convocatòries
mitjançant les tauletes digitals.
En els partits sense Acta digital les convocatòries es faran
mitjançant l’App BQLlicència.
EN QUALSEVOL DELS CASOS NO ES PODRÀ CONVOCAR CAP FEDERAT
QUE NO HAGI SIGANT PREVIAMENT LA DECLARACIÓ RESPONSABLE.
Que cal fer en cas de positiu?
S’ha d’enviar formulari (Notificació de positiu confirmat Covid-19)
al correu serveimedic@basquetcatala.cat
Jugador / jugadora que està esperant fer-se PCR per haver estat en
contacte amb un confirmat positiu extern ( un company de classe, amic
amb qui va sopar el cap de setmana, un familiar...). En aquests casos el
jugador / jugadora està aïllat mentre espera resultat, i sigui positiu o
negatiu fa confinament.
La resta de l’equip, pot entrenar o competir un partit mentre
espera el resultat aquest jugador?
No, l’equip es considera grup estable, per tant fins conèixer el resultat
el grup hauria d’estar apartat de l’activitat esportiva. En cas de ser
positiu llavors, des del dia del resultat s’aïlla 10 dies grup estable. No
caldria PCR si no hi ha simptomatologia (segons algun CAP).
En cas de donar negatiu, els 10 dies d’aïllament, des de quan conten? des
del darrer dia que va estar en contacte amb el positiu contacte directe
confirmat? Des del moment que l’avisen que ha de fer-se pcr? Des del
moment que té resultat de pcr negatiu?
Des del darrer dia que van estar en contacte directe
amb el positiu confirmat.

FAQS/ 5
PREGUNTES ADMINISTRATIVES
Es poden organitzar amistosos?
Sí, sempre que es compleixi el protocol igual com si fos un partit de
competició.
Es poden jugar diversos partits simultàniament si la instal·lació disposa
de varies pistes?
Sí.
Poden els federats de categories inferiors reforçar els equips
de categories superiors?
Sí, però l’FCBQ recomana, la creació de grups/equips tancats
d’entrenament. En la mesura del possible, el grup/equip d’entrenament
haurà de ser sempre el mateix des del principi fins al final de la vigència
d’aquest protocol.
S’ha de portar un registre del control d’assistència
que han de fer els clubs? S’haurà de presentar a l’FCBQ?
Control d’assistència als partits: Cada equip (Club) haurà de tenir
perfectament relacionades a les persones que assisteixen al partit, tant
siguin esportistes, entrenadors, tècnics, directius, voluntaris, delegats i
pares o familiars en el cas de menors d’edat que assisteixin, i qualsevol
altra persona que pugui participar en el partit a efectes de poder facilitar
el seu rastreig.
No s’han de presentar a l’FCBQ. La federació us facilita model (Annex 4 i 5).
En els recintes en els quals no es puguin complir les mesures de
distanciament entre jugadors/es i el cos tècnic, quina responsabilitat
tindran els clubs?
Banquetes: Hauran de garantir sempre que es pugui que els jugadors
suplents, entrenadors i altres col·laboradors, puguin mantenir la distància
interpersonal de 2 metres. Per aquest motiu, es recomana millor posar
cadires individuals separades entre si. Si es fa en banquetes, hi haurà
d’haver senyalitzat on poden seure cada membre de l’equip així cada
jugador podrà deixar les seves pertinences al seu costat. Es recomana
l’ús de mascareta a la banqueta.
És el club local qui s’ha de fer càrrec de les despeses
d’higiene (hidroalcohols, papereres, etc)?
En caràcter general Si, però el Protocol recomana que en la celebració
dels partits que cada equip porti el seu propi material de pista (hidrogel,
mascaretes, guants i farmaciola).

FAQS/ 6

PREGUNTES ADMINISTRATIVES
Els pares poden veure els entrenaments dels seu fills?
Entrenaments: Es recomana no permetre l’entrada de públic. En el cas
que la normativa municipal ho permeti, recomanem un màxim de 15
acompanyants per equip.

PREGUNTES ENTRENAMENT i COMPETICIÓ
Els membres del cos tècnic han de portar mascareta durant
els entrenaments i els partits?
Ús de mascareta. Els entrenadors/as, ajudants, acompanyants o col·laboradors de l’equip o grup hauran de portar sempre la mascareta durant
l’entrenament i mantenir la distància interpersonal (obligatori mascaretes de tipus FFP2 o KN95).
Els jugadors han de tenir la mascareta posada a la banqueta?
Es recomana que la portin.
És obligatori l’ús de mascareta als vestidors (jugadors i cos tècnic)?
Ús de mascareta. Obligatòria per a totes les persones durant els moments de trànsit per les zones comunes. Haurà d’anar degudament
col·locada tapant per complet la boca i el nas.
On s’han de fer les xerrades dels entradors abans, al mig temps i al final
del partit?
Es recomana que les xerrades es facin al camp de joc.
S’ha de netejar les pilotes després de cada entrenament i partit?
Pilotes: es desinfectaran a l’inici, durant i després de cada entrenament
i partit, i es netejaran sempre que es cregui necessari. No s’intercanviaran les pilotes entre grups tancats.
Els federats poden estar a les instal·lacions abans del seu entrenament/
partit o després del mateix?
A la pista només en el moment del partit. A la instal·lació segons el protocol del titular de la instal·lació.

FAQS/ 7
PREGUNTES ENTRENAMENT i COMPETICIÓ
S’haurà de seguir la norma d’entregar aigua a l’equip visitant en la
categoria COPA CATALUNYA?
Ampolles d’aigua o begudes. Cada jugador portarà la seva pròpia
ampolla sense que es pugui compartir amb ningú.
Els equips visitants poden fer ús del vestidor?
Aquesta informació es mostrarà a l’apart del club de la nostra pàgina
web.
Es pot entrenar i jugar amb mascareta?
Sí.

