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1. Introducció 

El present document estableix el protocol d’actuació a seguir durant les classes 

de judo al Club Judo Llúria per tal de reduir el risc de contagi per COVID-19. 

Aquest document contempla les normes bàsiques de prevenció i higiene 

(neteja i desinfecció), així com mesures de limitació d'accés, d'aforament, 

d'organització interna i de protecció dels esportistes i personal tècnic. 

Aquestes mesures estan subjectes a modificació per nova legislació i 

recomanacions de les autoritats sanitàries competents o del Centre docent. 

Tots els/les esportistes i el personal tècnic hauran de complir les normes 

establertes en aquest protocol d’actuació i firmar el primer dia de classe un 

document de declaració responsable conforme no han tingut símptomes 

compatibles amb la COVID-19, no han donat positiu en COVID-19 i no han 

estat en contacte amb persones contagiades durant els 14 dies anteriors a 

l’inici de les classes de judo (Annex 1). 

En cas d’esportistes menors d’edat aquest document de declaració 

responsable l’hauran de firmar els pares, mares o tutors (Annex 2).  
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2. Normes bàsiques de prevenció i higiene  

2.1. Judoques 

a) Els judoques faran servir mascareta sempre que sigui possible: entrada i 

sortida de l'edifici, trasllat entre sales, etc. No és obligatòria la seva 

utilització durant l'exercici intens sempre i quant es garanteixi la distància 

de seguretat d’1,5 m amb les altres persones. 

b) Cada judoca ha de venir amb la temperatura presa de casa, en cas de 

dubte el tècnic prendrà la temperatura per veure el seu estat de salut. 

c) A l’hora d’utilitzar els vestuaris cal respectar els torns assignats pels 

tècnics. 

d) Caldrà canviar-se el calçat de carrer abans d’entrar a les instal·lacions 

de judo, guardar-lo en una bossa i posar-se unes xancletes o calçat 

similar que s’utilitzarà només pels desplaçaments dins de les 

instal·lacions de judo.  

e) Les bosses d'entrenament no seran apilades, cadascuna haurà de tenir 

el seu espai. 

f) Caldrà rentar-se les mans amb solucions hidroalcohòliques tant a 

l’entrada com a la sortida de la sala de judo, (temps recomanat: 30-40 

segons). 

g) Cal cobrir-se la boca i nas amb el colze abans de tossir o esternudar. 

Mai a terra. O utilitzar mocadors de paper d'un sol ús. 

h) Cada judoca portarà una ampolla d’aigua d’ús individual que en cap cas 

es podrà compartir.  

i) S'ha d'evitar en el possible qualsevol altre tipus de contacte (xocs de 

mans, salutacions, abraçades) 

j) Es mantindran els paràmetres de distància social vigents (mínim 1,5 

metres de distància) 

k) S’hauran de respectar els torns d'entrenament i restriccions de franges 

horàries. 
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2.2. Tècnics esportius 

a) Els tècnics utilitzaran sempre la mascareta tant en l’entrada i sortida de 

l'edifici, trasllat entre sales, etc. com durant la sessió d'entrenament. 

a) Cada tècnic ha de venir amb la temperatura presa de casa, en cas de 

dubte se li prendrà la temperatura per veure el seu estat de salut. 

b) Es mantindran els paràmetres de distància social vigents (mínim 1,5 

metres de distància). 

c) Caldrà rentar-se les mans amb solucions hidroalcohòliques tant a 

l’entrada com a la sortida de la sala de judo, (temps recomanat: 30-40 

segons). També caldrà fer-ho cada vegada que es canvi de grup de 

judo. 

d) Cal cobrir-se la boca i nas amb el colze abans de tossir o esternudar. 

e) Hauran d’explicar als/les judoques les mesures establertes en el protocol 

d’actuació i garantitzar-ne el seu compliment. 

2.3. Instal·lacions 

a) Insistir en la neteja del tatami i de les zones comunes, zona 

d'entrenament, material d'ús comú, superfícies d'alt contacte (baranes, 

polsadors, poms ...) i vestuaris amb desinfectant. 

b) Desinfectar el tatami i zones comunes sempre que hi hagi un canvi de 

grup d’entrenament. 

c) Disposar de gel hidroalcohòlic a l’entrada i sortida de les instal·lacions. 

d) Instal·lar cartells per informar a tots de l'obligació de complir amb les 

mesures d'higiene i protecció. 

e) S'ha de procurar una adequada ventilació en totes les estances. 

f) Es mantindran les portes obertes per evitar que hagin de ser empeses 

en la seva obertura. 

g) S’establiran torns d’entrada i sortida dels esportistes per tal d’evitar el 

contacte entre els diferents grups d’entrenament.   
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3. Mesures de limitació d’accés i fluxos d’entrades i sortides 

Per tal d’evitar l’aglomeració de persones en qualsevol lloc del centre docent i 

de les instal·lacions de judo s’han establert circuits per a la circulació dels 

diferents grups de judo en funció de la sala on es realitza l’entrenament i de 

l’horari.  

3.1. Classes a la sala Xavier Mor 

Primer torn de 13:00 a 14:00 

Es recullen els/les judoques a les 13:00 a classe i es va per l’escala llúria, 

galeria rosa i escala de claret fins a la sala Xavier Mor, es canvien i 

comencen la classe.  

Abans que arribin els/les judoques, els tècnis hauran desinfectat el tatami i 

obert les finestres per ventilar la sala de judo. 

A les 13:45 s’acaba la classe i es canvien. A les 13:55 un tècnic els acompanya 

al menjador per l’escala del menjador per tal que puguin anar a dinar amb 

els/les altres alumnes en el torn corresponent al seu curs. 

Mentre els/les judoques es canvien, es procedeix a desinfectar la sala del 

tatami i un cop surten, un dels tècnics desinfecta el vestuaris mentre l’altre els 

acompanya al pati. 

Segon torn 14:00 a 15:00 

Es recullen els/les judoques a les 14:00 al pati i es va per l’escala llúria, 

galeria rosa i escala de claret fins a la sala Xavier Mor, es canvien i 

comencen la classe. 

A les 14:45 s’acaba la classe i es canvien. A les 14:55 un tècnic els acompanya  

al pati per l’escala del menjador per tal que puguin anar a classe amb els/les 

altres alumnes del seu curs. 

Mentre els/les judoques es canvien, es procedeix a desinfectar la sala del 

tatami i un cop surten, un dels tècnics desinfecta el vestuaris mentre l’altre els 

acompanya al pati. 

Tercer torn 17:00 a 18:00 

Es recullen els/les judoques a les les 17:00 a la seva classe i es va per l’escala 

llúria, galeria rosa i escala de claret fins a la sala Xavier Mor, es canvien i 

comencen la classe. 
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A les 17:45 s’acaba la classe i es canvien. A les 17:55 el tècnic acompanya a 

els/les judoques per l’escala del menjador fins a la porteria on els venen a 

buscar.  

Mentre els/les judoques es canvien, es procedeix a desinfectar la sala del 

tatami. Un cop el tècnic hagi acompanyat als/les judoques a la porteria, tornarà 

per desinfectar els vestuaris. 

3.2. Classes al gimnàs de dalt 

Primer torn de 17:30 a 19:00 (dimarts i dijous) 

A les 17:00 es recullen els/les judoques de 5è i 6è de primària a la seva classe i 

es va per l’escala de marbre fins al gimnàs de dalt.  

Mentre el tècnic desinfecta els vestuaris els/les judoques de 5è i 6è de primària 

col·loquen el tatami i a les 17:15 les judoques van a canviar-se en el vestuari 

mentre els judoques ho fan en el seu lloc assignat al gimnàs. 

Quan s’hagin canviat, el tècnic desinfectarà els vestuaris per tal que estiguin 

nets abans que arribin els/les judoques de 1r i 2n d’ESO. 

A les 17:30 arriben al gimnàs els/les judoques de 1r i 2n d’ESO que els toca 

entrenar en aquest torn. Aquests/es judoques vindran sols des de classe per 

l’escala de marbre, aniran a canviar-se directament i a continuació comença la 

classe. 

A les 18:45 s’acaba la classe i es canvien. A les 18:55 el tècnic acompanya a 

els/les judoques per l’escala de l’ascensor fins a la porteria on els venen a 

buscar.  

Mentre els/les judoques es canvien, es procedeix a desinfectar el tatami i un 

cop surten, un dels tècnics desinfecta el vestuaris i els bancs del gimnàs 

mentre l’altre els acompanya a la porteria. 

Segon torn de 19:00 a 21:00 i sala d’estudi de 17:30 a 19:00 (dimarts, 

dimecres i dijous) 

Els/les alumnes d’ESO que acabin les classes a les 17:30 i ho desitgin, podran 

utilitzar la sala d’estudi del 3r pis situada al costat del gimnàs. Per poder-la 

utilitzar, hauran d’anar-hi a les 17:30 directament des de les seves aules i en 

cap cas podran sortir al carrer i tornar a entrar per anar a la sala d’estudi. 

Els/les alumnes d’ESO que acabin les classes a les 17:30 i no vulguin anar a la 

sala d’estudi, sortiran al carrer amb la resta de companys/es del seu curs i 

tornaran a accedir a l’escola a partir de les 18:45 quan ho facin els/les altres 

judoques que van al segon torn d’entrenament. 
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A partir de les les 18:45 accedeixen els/les judoques d’ESO, batxillertat i 

exalumnes i van per l’escala de marbre fins al gimnàs de dalt. Els/les 

judoques van a canviar-se al lloc assignat i a continuació comencen la classe. 

A les 20:40 s’acaba la classe i els/les judoques es canvien mentre el tècnic 

desinfecta el tatami. Un cop els/les judoques s’han canviat i el tatami s’ha 

desinfectat, es recullen els tatamis i el tècnic desinfecta el vestuari i bancs del 

gimnàs. 

A les 20:55 el tècnic acompanya a els/les judoques per l’escala de l’ascensor 

fins al pàrquing per sortir al carrer.  
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4. Entrenament al tatami 

a) S'han de respectar en tot moment els protocols de distàncies entre 

persones establerts per les autoritats sanitàries. 

b) La mascareta serà obligatòria sempre que no es respecti la distància de 

seguretat entre judoques 1,5 m, en cas que es pugui mantenir aquesta 

distància i el treball sigui individual, no serà obligatori utilitzar-la. 

c) En cas de realitzar exercicis amb un company, serà el mateix company 

durant tot l’entrenament, s’utilitzarà la mascareta i caldrà rentar les mans 

amb gel hidroalcohòlic abans de començar a treballar junts i desprès.  

d) S'establiran torns de treball que permetin respectar amb facilitat aquesta 

distància, procurant que la mobilitat al tatami sigui la mínima possible 

(per exemple, no es realitzarà treball de carrera al voltant del tatami a 

l'iniciar-se l'escalfament). Cada esportista i tècnic haurà de tenir clar quin 

és el seu espai de treball dins del tatami. 

e) Les distàncies de seguretat han de respectar-se també durant els 

períodes de descans. 

f) Els esportistes no utilitzaran simultàniament ni de manera alterna el 

material. Una vegada un esportista ha començat a utilitzar qualsevol 

tipus de material d'entrenament no podrà ser utilitzat per un altre 

esportista fins que aquest hagi estat correctament desinfectat.  

g) En una segona fase dels entrenaments, es realitzaran treballs en grups 

reduïts, que seran fixos (els mateixos durant tot l'entrenament i en totes 

les sessions). En aquesta fase es pot iniciar ja l'entrenament de combat 

entre els membres d'aquest grup limitat, en una aproximació progressiva 

a la normalitat, que ha de respectar sempre els terminis aconsellats per 

les autoritats governamentals i sanitàries.  

h) A cada sessió de judo el tècnic farà un registre dels assistents per tal de 

poder garantir la traçabilitat en cas d’un possible contagi. 
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5. Protocol en cas d’aparició de simptomes compatibles amb la 

COVID-19 

5.1. Símptomes en un/a judoca durant la seva presència al club 

• Aïllar l’esportista en un espai específic. 

• Avisar pares, mares o tutors. 

• Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre 

d’atenció primària o pediatra. 

• Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos. 

• Procedir a la desinfecció i a la neteja de les instal·lacions de judo. 

• Avisar a la Direcció del centre docent. 

5.2. Símptomes en un tècnic 

• No assistir al centre. 

• Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible 

als responsables del Club de Judo i aquest avisaran a la Direcció del 

centre docent. 

• Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera. 
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Annex 1. 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. 

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 de Judo Llúria , 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 
 
 
 
 
 
Les dades es tractaran segons el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de carácter personal. Responsable: CLUB 
DE JUDO LLÚRIA, CIF G65992190. Domicili social: Carrer Aragó 302 08009 Barcelona 
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Annex 2. Declaració responsable per 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. 

I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a a les activitats 
organitzades per l’entitat esportiva Club de Judo Llúria, 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 
 
Les dades es tractaran segons el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de carácter personal. Responsable: CLUB 
DE JUDO LLÚRIA, CIF G65992190. Domicili social: Carrer Aragó 302 08009 Barcelona 
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