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PROTOCOL PER LA PRÀCTICA DEL TENNIS ALS CLUBS I INSTAL·LACIONS AFILIATS A LA 

FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS DURANT LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA PROVOCADA PEL 
COVID-19 

 

• Les instal·lacions dels clubs hauran d’estar desinfectades tal i com estableixen les 
normes d’higiene publicades per a la represa de l’activitat. És suficient una solució 
d’aigua amb lleixiu amb una concentració 1:50. 

• Cada instal·lació/club haurà de nomenar una persona responsable de compliment de 
les mesures establertes per les autoritats sanitàries. 

• Cal senyalitzar els espais de circulació, entrada i sortida, a les instal·lacions a fi d’evitar 
aglomeracions. Sempre que sigui possible s’intentarà que siguin accessos diferenciats. 

• Es podran utilitzar els vestidors i les dutxes amb un aforament limitat a 1 persona per 
cada 4m2. Caldrà fer una neteja en funció de l’ús dels mateixos però, com a mínim, 3 
cops al dia un d’ells sempre abans de començar la jornada. 

• Els jugadors menors d’edat hauran d’accedir acompanyats d’una persona 
responsable. 

• Caldrà prendre la temperatura a totes les persones que accedeixin a les instal·lacions. 
No es permetrà l’accés a aquelles persones que superin els 37,3 graus de temperatura. 

• Les persones que accedeixin a les instal·lacions hauran de lliurar la declaració de 
responsabilitat elaborada que està a disposició de tots els clubs i practicants al web 
de la FCT  on es declari que en els darrers 14 dies no s’ha tingut cap simptomatologia 
compatible amb la COVID-19, no haver estat positiu, no haver conviscut amb persones 
que ho hagin estat ni haver tingut contacte estret amb persones afectades per la 
mateixa, així com obligar-se a posar en coneixement en el cas de tenir símptomes o 
haver estat positiu  https://fctennis.cat/comunicat-oficial-fct-actualitzacio-08-05-
2020/ 

• Caldrà mantenir les mesures de seguretat i higièniques en tot moment (distància de 
seguretat, rentat de mans i ús de mascareta). 

• Caldrà disposar de solucions hidroalcohòliques a l’entrada de la instal·lació per a l’ús 
de tots les persones usuàries. 

• Cada jugador haurà de fer servir el seu propi material i no el podrà compartir. 

• El canvi de camp es farà per costats oposats de la pista. 

• Els partits s’hauran de disputar sense públic però cada jugador podrà estar 
acompanyat d’una persona, que no cal que sigui l’entrenador, a fora de la pista 
respectant sempre la distància de seguretat i les mesures d’higiene. 

• En finalitzar la pràctica esportiva es recomana abandonar la instal·lació per tal de 
minimitzar al màxim el contacte entre  les persones. 

 

 
 
Barcelona, 19 de juliol de 2020 

http://www.fctennis.cat/
https://fctennis.cat/comunicat-oficial-fct-actualitzacio-08-05-2020/
https://fctennis.cat/comunicat-oficial-fct-actualitzacio-08-05-2020/

