
Protocol Covid-19 Gerunda FC Temporada 2020-2021 

 

Per tal de garantir la màxima seguretat de les jugadores, cos tècnic i familiars del 
Gerunda FC, i amb l’objectiu de poder transcórrer la temporada amb el mínim 
d’afectacions possibles, tota persona que es personi a les instal·lacions de Fontajau, 
vinculada al Gerunda FC, ha de seguir les següents indicacions: 

 

És de caràcter obligatori: 

- Dur mascareta dins les instal·lacions 
- Les jugadores hauran de dur posada la mascareta en tot moment fins que comencin 

l’entrenament. 
- Fer ús del gel hidroalcohòlic a l’entrada de les instal·lacions. 
- No es podrà fer ús dels vestuaris ni per canviar-se ni per dutxar-se.  
- Cada jugadora haurà de portar la seva ampolla d’aigua de casa, a poder ser marcada 

amb el seu nom. El club no podrà proporcionar ni aigua ni botellers. Queda estrictament 
prohibit compartir aigua amb ningú. 

- Tot i que des del club es prendrà la temperatura a jugadores i entrenadors, és molt 
important que la jugadora o entrenador que presenti simptomatologia associada a la 
Covid-19, no vingui a entrenar. Per aquest motiu, necessitem la col·laboració de les 
famílies i estar informats en tot moment. 

- En el cas d’alguna incidència o símptoma caldrà comunicar-ho amb immediatesa a les 
autoritats sanitàries pertinents, al responsable de l’equip de protocol del Club o als 
coordinadors. 

- Partits: el dia abans de cada partit, totes les jugadores hauran d’entrar al seu portal del 
federat i firmar l’acte de responsabilitat conforme no tenen cap simptomatologia Covid 
i no han estat en contacte amb cap positiu durant els últims 14 dies. La jugadora que no 
ho faci no podrà jugar el partit.  
 

És recomanable: 

- No saludar amb abraçades, xocades de mans, contacte...podem fer servir el colze. 
- És recomanable, amb la mesura que sigui possible, garantir una distància mínima entre 

persones de 1.5m. 

 

Sabem que serà una temporada complicada i plena d’incerteses, però la nostra obligació com a 
Club és, amb l’ajuda de tots vosaltres, intentar que el transcurs de la temporada es desenvolupi 
de la manera més natural possible i amb les mínimes incidències. 

Qualsevol mesura nova adoptada pel Govern, FCF o Ajuntament de Girona, serà incorporada al 
protocol i us serà degudament comunicada. 

 

Gràcies per la vostra ajuda i comprensió. 

Gerunda FC 


