
PROTOCOL
FCF COVID 19

Troba tota la
informació sobre els
protocols de COVID a 

fcf.cat/covid19

mesures obligaTÒRIES

mesures RECOMANADES

Formar part d’un 
grup estable 
(entrenar amb els 
mateixos 
companys un 
mínim de 14 dies)

Venir canviat de casa 
menys les botes, que 
es posen a la 
instal•lació

Evitar el contacte 
físic innecessari 
(salutacions, 
celebracions,...)

Cal portar el material i 
la beguda en una 
bossa pròpia

Mascareta 
sempre, menys 
quan es juga i en 
revisió de llicència

Higiene de mans amb 
gel hidroalcohòlic o 
aigua i sabó

Omplir la declaració 
responsable a través 
de futbol.cat cada 14 
dies. On s'informa que 
no es té 
simptomatologia ni 
contacte amb cap cas 
positiu i on hi ha el 
compromís de notificar 
immediatament 
qualsevol canvi

No es pot escopir

jugador/a



PROTOCOL
FCF COVID 19

Troba tota la
informació sobre els
protocols de COVID a 

fcf.cat/covid19

Evitar el contacte 
físic innecessari 
(salutacions, 
celebracions,...)

Higiene de mans amb 
gel hidroalcohòlic o 
aigua i sabó

Omplir la declaració 
responsable a través de 
futbol.cat cada 14 dies. 
On s'informa que no es 
té simptomatologia ni 
contacte amb cap cas 
positiu i on hi ha el 
compromís de notificar 
immediatament 
qualsevol canvi

Mascareta en tot 
moment

No es pot escopir

ENTRENADOR/a

mesures obligaTÒRIES

mesures RECOMANADES
Promoure que tots els jugadors i 
jugadores venen canviats de casa, 
menys les botes, que es posen a 
la instal·lació

Assegurar que tots els membres de 
l'equip porten la seva ampolla 
d'aigua, i no comparteixen material

PROTOCOL
FCF COVID 19



En el cas que el propietari de 
les instal·lacions obri els 
vestidors, l'àrbitre n'ha de 
tenir un

Omplir la declaració 
responsable a través de 
futbol.cat cada 14 dies. On 
s'informa que no es té 
simptomatologia ni contacte 
amb cap cas positiu i on hi ha el 
compromís de notificar 
immediatament qualsevol canvi

Mantenir 1,5m de 
distància sempre, fins i 
tot durant el partit

Els jugadors i els 
col·legiats han d'anar 
amb mascareta tota 
l’estona menys quan es 
juga i en revisió de 
llicència

Troba tota la
informació sobre els
protocols de COVID a 

fcf.cat/covid19

ÀRBITRE/aPROTOCOL
FCF COVID 19

mesures obligaTÒRIES

mesures RECOMANADES
Venir canviat de casa 
menys les botes, que 
es posen a la 
instal•lació

Evitar el contacte 
físic innecessari 
(salutacions, 
celebracions,...)

Portar material i 
beguda en una 
bossa pròpia



Mantenir 
distància 1,5m a 
la grada

Omplir la declaració 
responsable en el moment 
d'accedir a la instal·lació 
esportiva. On s'informa que no
es té simptomatologia ni 
contacte amb cap cas positiu

Passar control de 
temperatura a 
l’accés

Registrar-se en el 
moment d'accés al 
camp

Troba tota la
informació sobre els
protocols de COVID a 

fcf.cat/covid19

PÚBLICPROTOCOL
FCF COVID 19

mesures obligaTÒRIES

mesures RECOMANADES
Màxim dos 
acompanyants per 
menor d’edat

Higiene de mans amb
gel hidroalcohòlic o
aigua i sabó

Mascareta en tot 
moment



Higiene de mans amb
gel hidroalcohòlic o
aigua i sabó

Omplir la declaració 
responsable en el moment 
d'accedir a la instal·lació 
esportiva. On s'informa que no 
es té simptomatologia ni 
contacte amb cap cas positiu

Portar mascareta 
en tot moment, 
llevat dels 
comentaristes que 
poden no 
portar-ne mentre 
duri el partit si 
estan dins d'una 
cabina individual

Registrar-se en el 
moment d’accés al 
camp

Troba tota la
informació sobre els
protocols de COVID a 

fcf.cat/covid19

MITJÀ DE
COMUNICACIÓ

mesures obligaTÒRIES

ALTRES
Només es permet 
l’accés dins de l’espai 
de grada de la 
instal•lació, mai a peu 
de camp

El club local distribuirà la 
ubicació del mitjà a la 
grada, amb una distància 
mínima de 2m

PROTOCOL
FCF COVID 19



Circulació d’aire 
en cas d’espais 
tancats

Troba tota la
informació sobre els
protocols de COVID a 

fcf.cat/covid19

CLUBPROTOCOL
FCF COVID 19

mesures obligaTÒRIES

mesures RECOMANADES
Intentar mantenir 
portes obertes per
no tocar manetes

Es permet que els jugadors es 
puguin moure entre diferents 
equips del mateix club, 
sempre que es moguin d’un 
grup estable a un altre grup 
estable (entrenar amb els 
mateixos companys un mínim 
de 14 dies). Tot i això, es 
recomana limitar el 
moviment de jugadors entre 
equips per no augmentar el 
risc d’infecció.

Separar la instal·lació entre zona esportiva i zona grada.
A zona esportiva hi van només les persones implicades amb 
el desenvolupmanet del partit (jugadors, àrbitres, tècnics,...). 
A grada, el públic.

Que cada club tingui
un responsable de 
compliment del 
protocol de COVID

Neteja periòdica 
de la instal•lació 
i desinfecció dels 
espais i material 
esportiu que 
s’utilitzi

Posar panells i 
infografies 
informatives amb 
mesures de prevenció 
de COVID-19

Posar dispensadors 
de gel hidroalcohòlic 
als accessos i punts on 
s’estigui la gent

Posar indicadors 
per evitar 
aglomeracions de 
persones

Prendre la 
temperatura de 
les persones quan 
accedeixen a les 
instal·lacions



Responsable Protocol
Covid Club i Equips

PROTOCOL
FCF COVID 19

Troba tota la
informació sobre els
protocols de COVID a 

fcf.cat/covid19

REQUISITS PREVIS

Assegurar que es 
compleix el protocol 
d'accés de públic

En cas de dubte, podeu 
adreçar-vos a info@fcf.cat

Distribuir els mitjans de 
comunicació a la grada en 
els partits com a local

Tenir totes les dades 
dels integrants dels 
equips

Abans de l'activitat
esportiva, cal Controlar

Si es permet l'accés
de públic i premsa

La temperatura, que no 
sigui superior a 37,5 
graus

La correcta utilització 
de la mascareta

La neteja de les mans 
amb gel hidroalcohòlic
o aigua i sabó

Ningú amb simptomatologia de COVID 
(febre, tos, sensació de falta d'aire, malester general, 
pèrdua de gust, mal de cap, fatiga, mal de coll, dolor 
muscular, vòmits o diarrea)

Ampolla d'aigua per a cada persona, 
marcada amb el nom

Participants canviats de casa, menys el calçat 
que se'l canvien en arribar a la instal·lació

Evitar escopir
Evitar el contacte físic innecessari 
(salutacions, celebracions...)

Haver-se llegit el protocol 
de COVID-19 de l'FCF

Certificar que l'equip és un 
grup estable que porta 14 dies 
jugant junt



Troba tota la
informació sobre els
protocols de COVID a 

fcf.cat/covid19

PROTOCOL
FCF COVID 19

mesures obligaTÒRIES

mesures RECOMANADES
Màxim dos adults per 
menor d’edat

Punts de gel 
hidroalcohòlic als 
accessos

Accés del públic amb 
mascareta, que hauran 
de portar durant tota 
l’estona

Registre de nom, 
cognom i dades de 
contacte del públic i 
premsa assistent

Que el públic i premsa 
signin la declaració 
responsable

Mantenir el registre 
d’assistents durant 30 
dies a partir de la data 
de l’encontre

1,5m de separació a la 
grada (públic) i 2m 
(premsa)

Prendre mesures de 
circulació de persones 
per evitar 
aglomeracions (sortida 
esglaonada, carrils 
d’accés/sortida, 
marques al terra 
d’espera del torn...)

Admissió de públic: Es permet l’accés de públic a les instal•lacions, sempre i quan 
el propietari de la instal•lació (club, ajuntament) també ho permeti.

Aforament màxim espais sectoritzats: 2.000 persones aire lliure o 1.000 en espais 
tancats

Aforament màxim seients preassignats: 3.000 persones aire lliure o 2.000 en espais 
tancat

CLUB: PERMETRE L’ACCÉS 
DE PÚBLIC I PREMSA

Control de 
temperatura a l’accés



Troba tota la
informació sobre els
protocols de COVID a 

fcf.cat/covid19

PROTOCOL
FCF COVID 19

mesures obligaTÒRIES

mesures RECOMANADES
Que els equips no 
coincideixin a 
passadissos

Sortida per separat 
dels equips i àrbitres

1,5m de distància en 
el moment de revisió 
de llicències + ús de 
gel hidroalcohòlic a 
l’acabar

Mantenir 1,5 metres 
de seguretat en tot 
moment, menys els 
jugadors i jugadores 
durant el partit

A banqueta només 
jugadors suplents, 
tècnics i auxiliars 
imprescindibles. Sempre 
amb mascareta i amb 
distància

COM ES DESENVOLUPA
UN PARTIT?

Separar les dues 
zones d’escalfament 
per a cada equip

Desinfectar les pilotes 
prèviament a l'ús

Desinfectar elements 
que s’han utilitzat com 
les banquetes

No es fa salutació 
entre equips ni al 
principi ni al final

No es fa el protocol de 
banderes de l'FCF

No es pot escopir

Evitar el contacte 
físic innecessari 
(salutacions, 
celebracions,...)



Troba tota la
informació sobre els
protocols de COVID a 

fcf.cat/covid19

PROTOCOL
FCF COVID 19

mesures obligaTÒRIES

ÚS DELS
VESTIDORS

Que hi hagi circulació 
d’aire i desinfecció 
després de cada ús

Que els participants 
vinguin canviats de 
casa (menys calçat 
esportiu) 

En cas que no hi hagi 
prou vestidors: Primer 
prioritat per àrbitres i 
després per equip 
visitant

Un espai mínim de 
3m2 per persona

mesures RECOMANADES



Troba tota la
informació sobre els
protocols de COVID a 

fcf.cat/covid19

PROTOCOL
FCF COVID 19

mesures obligaTÒRIES

DESPLAÇAMENTS

Sempre que calgui fer un 
desplaçament, s'ha de fer 
amb membres de la unitat 
familiar o amb contactes 
estrets

Evitar transports 
col·lectius sempre que 
sigui possible

Si cal utilitzar el 
transport col·lectiu, cal 
seguir aquestes 
recomanacions: - Gel hidroalcohòlic

- Distància    
  social

- Mascareta

- Ser els mínims    
  possibles

- Assegurar que
  el vehicle 
  està desinfectat



Troba tota la
informació sobre els
protocols de COVID a 

fcf.cat/covid19

mesures obligaTÒRIES
Aïllar qualsevol membre de l’equip que presenti algun dels 
símptomes de COVID-19: febre, tos, sensació de falta d’aire, 
malestar general, pèrduda del gust, mal de cap, fatiga, mal de 
coll, dolor muscular, vòmits o diarrea. 

A banda d’aïllar-lo 
d’immediat, se li posarà 
la mascareta i se 
l’enviarà al domicili o 
s’avisarà als pares 
perquè el recullin.

TENIM UN
POSSIBLE
POSITIU

PROTOCOL
FCF COVID 19

1

2



Troba tota la
informació sobre els
protocols de COVID a 

fcf.cat/covid19

mesures obligaTÒRIES
Que el responsable del 
protocol de Covid del 
Club notifiqui el 
positiu a l’FCF en la 
major brevetat possible, 
a través d’intranet

Indicar el nom de la persona, 
l’equip al que pertany, data d’inici 
dels símptomes (o de prova 
positiva en cas d’assimptomàtics) i 
partits que ha jugat en les últimes 
48 hores

En funció de les autoritats 
sanitàries:
Aïllament domiciliari de tots 
els membres de l’equip o club 
que tinguin contacte estret 
amb la persona positiva

Es considera contacte estret: Si hi ha 
hagut un contacte sense mascareta de 
més de 15 minuts a menys de 2 
metres en les 48 hores prèvies a la 
presència de símptomes o al positiu 
en la prova

Si això fa que els equips 
passin a tenir menys
d’11, 7 o 5 jugadors:

Modalitat

Futbol 11 11

7

5

Futbol 7

Min. jugadors

Futbol Sala

Se suspendran els partits 
dels 14 dies a partir de 
l'últim contacte amb la 
persona positiva 

Aquests 14 dies es poden reduir si els 
futbolistes afectats per l’aïllament donen 
negatiu a un test de covid i tenen permís 
mèdic per tornar a jugar.

TENIM UN
POSITIU
confirmat

PROTOCOL
FCF COVID 19

1

2

3



Troba tota la
informació sobre els
protocols de COVID a 

fcf.cat/covid19

mesures obligaTÒRIES
Si no afecta al 
desenvolupament normal 
dels partits/entrenaments

La resta de l’equip pot seguir 
amb la rutina habitual

Cal notificar-ho a l’FCF,
indicant quantitat de 
jugadors que estan en 
aïllament i la data 
prevista de 
reincorporació.
Per cada cas s’estudiaran 
possibles ajoraments

TENIM UN MEMBRE
DE L’EQUIP AÏLLAT 
PER UN CONTACTE ALIÈ

PROTOCOL
FCF COVID 19

Però si afecta, i fa que els 
equips passin a tenir menys
d’11, 7 o 5 jugadors:

Modalitat

Futbol 11 11

7

5

Futbol 7

Min. jugadors

Futbol Sala


