
PROTOCOL PARTITS CENTRE ESPORTIU VEDRUNA

D’acord amb les mesures de la Secretaria General de l’Esport publicades al Pla d’Acció pel

Desconfinament Esportiu de Catalunya i en concordança amb l’escola Vedruna us informem dels

paràmetres que s'hauran de dur a terme en els partits a les nostres instal·lacions.

ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ:

- Pel jugador/a serà obligatori l'ús de mascareta per accedir a la instal·lació i per estar a dins, a

excepció dels menors de 6 anys. Únicament el jugador/a se la podrà treure en el moment de la

pràctica esportiva. El jugador/a de banqueta i cos tècnic, haurà d'anar sempre amb la mascareta

col·locada degudament.

- El jugador/a s’haurà de prendre la temperatura prèviament. En cas de superar els 37’5º s’haurà de

quedar a casa i prendre les mesures corresponents. De la mateixa manera aquesta norma anirà

dirigida a la resta de públic.

- El pàrquing del Centre Esportiu Vedruna serà peatonal. Tothom haurà d’aparcar el seu vehicle a

fora de la instal·lació.

- L’entrada de públic queda restringida a un acompanyant per jugador/a.

- Als partits de bàsquet el públic tindrà una zona assignada segons si són locals o visitants. Dins

d’aquesta zona hi haurà una marca on s’haurà d’ubicar cada acompanyant.

- En el punt de control de la instal·lació tindrem gel hidroalcohòlic i control de temperatura.

- Per accedir al pavelló caldrà ensenyar en format digital o paper el registre completat que rebreu al

vostre correu electrònic. Aquest registre s'haurà de tenir fet abans de les 18h del divendres
anterior a la celebració del partit. És imprescindible que tothom completi el registre (jugadors,

cos tècnic i acompanyants). https://forms.gle/E6y6ihQqDXPRQ9wP6

- El públic de bàsquet no podrà accedir a la grada fins que no hagi sortit l’última persona del públic

del partit anterior.

EQUIPS LOCALS I VISITANTS

- Els equips podran accedir a la instal·lació 30 minuts abans de l’inici del partit.

- Els tècnics són els responsables de fer complir la normativa als seus jugadors.

PÚBLIC

- L’entrada de públic queda restringida a un acompanyant per jugador/a.

- Assignació de zona marcada a les grades pels equips locals i visitants.

https://forms.gle/E6y6ihQqDXPRQ9wP6


VESTIDORS I DUTXES

- No es podrà fer ús dels vestidors.

MAPA DEL CENTRE ESPORTIU VEDRUNA

Aquest protocol serà vigent fins que s’hagi de modificar algun punt i anirà amb relació a l’evolució de la pandèmia.


