PROTOCOL COVID SANT QUIRZE DEL VALLÈS:
Pista: Gimnàs Municipal Purificació Salas i Poliesportiu Municipal Sant Quirze del Vallès.
ALS PARTITS A LES INSTAL·LACIONS DEL SANT QUIRZE BÀSQUET CLUB – GIM.MUNICIPAL
PURIFICACIÓ SALAS HEM DE SEGUIR LES SEGÜENTS INDICACIONS:
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A l’entrada de les instal·lacions es pren la temperatura a tots els jugadors/es i
entrenadors/es i s’aplica gel hidroalcohòlic. Igual amb el públic.
L’equip contrari, dies previs al partit, ha d’enviar un document amb la relació de
jugadors participants. Amb nom, cognom i número de telèfon.
En el cas de que un jugador tingui la temperatura alta, quedarà apartat de la resta del
grup i passat un temps se li tornarà a mesurar. Si la temperatura continua alta no
podrà entrar definitivament a les instal·lacions. En el cas de ser menor s’avisarà els
pares i es passarà nota de la incidència al departament de Salut.
Per tal de seguir la traçabilitat prenem nota de les següents dades al públic : nom,
cognom i número de telèfon.
Tots el jugadors/es porten mascareta a l’entrar a les instal·lacions. La portaran posada
fins l’inici de l’escalfament.
En el cas de que hi hagi un partit abans, no es podrà entrar a les instal·lacions fins que
finalitzi i quedi buida.
Entre partit i partit es desinfectaran les pilotes.
Durant el partit es deixen les portes obertes, amb controls per poder accedir, que hi
hagi ventilació.
Se li proporcionarà a cada equip pilotes per l’escalfament únicament per a ells/es.
Les entrades i les sortides es fan per els mateixos accessos.
Es dipositarà a la taula d’anotador gel hidroalcohòlic per a que els jugadors l’utilitzin
quan entren i surten de la pista.
No es poden utilitzar el vestidors (ni per canviar-se, ni per dutxar-se).
Es poden utilitzar els lavabos d’una persona en una persona.
Els vestidors romandran tancats, excepte autorització expressa i prèvia del servei
d'Esports, mentre que els serveis de l'accés es faran servir només en cas d'urgència.

Públic al gimnàs / poliesportiu Sant Quirze Bàsquet Club:
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L’aforament de públic és de cada 48 persones per equip (24 per l’equip local i 24 per
l’equip visitant). S’haurà d’enviar l’annex d’assistència de públic abans de divendres
a les 18:00 (a partir d’aquesta hora, la persona que no estigui inscrita no podrà accedir
a l’esdeveniment esportiu).
L'accés dels espectadors de cada equip serà en grup, acompanyats per un membre de
l'entitat. Un cop dins de la instal·lació, el públic no podrà sortir i tornar a entrar. Qui
així ho faci, no podrà tornar a accedir la instal·lació.
Un cop hem pres la temperatura, si aquesta és superior a 37’4 no deixarem accedir a
la instal·lació a la persona en qüestió.
Sempre duran mascareta i seuran deixant 2 seients amb la persona del costat, així
com lliures el seient de dalt o de baix per mantenir les distàncies de seguretat, excepte
les bombolles de convivència que podran seure juntes. Els seients, numerats
s'assignaran de forma prèvia.
Les i els jugadors també accediran i sortiran en grup, sempre amb mascareta per
entrar i sortir, fins i des de la pista.
15 minuts abans donarem accés al grup de pares visitants per poder accedir a la
instal·lació. Recordar que heu d’estar inscrits en la llista que ens passi el club.

Staff Esportiu del Sant Quirze Bàsquet Club.
Email: sqbc@sqbc.cat

Entrada i sortida Gimnàs Municipal Purificació Salas (Final Av. Arrahona s/n).

Entrada i sortida Poliesportiu Municipal Sant Quirze (C/Priorat s/n)

Staff Esportiu del Sant Quirze Bàsquet Club.
Email: sqbc@sqbc.cat

