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PROTOCOL COVID DEL PAVELLÓ MUNICIPAL DE BARRIS NORD 
(9 d’OCTUBRE de 2020) 

 
Aquest document recull les mesures que s’han d’aplicar per la reobertura i ús de les instal·lacions 
esportives.  Per la seva redacció s’ha tingut en compte les Ordres del Ministerio de Sanitat, de la 
Secretaria general de l’Esport i de l’Activitat Física, i de la resta d’autoritats competents.  Aquest 
document s’anirà actualitzant en la mesura que es rebin noves indicacions de les autoritats pertinents. 
 
 
 
El principal objectiu d’aquesta guia és l’obertura i establir una normativa d’ús de la instal·lació del 
Pavelló Municipal de Barris Nord de Lleida amb les màximes garanties possibles quant a salut, 
seguretat i higiene.  
 
 
 
 

- El personal tècnic (entrenadors i cos tècnic) i esportistes dels diferents clubs o entitats de la 
ciutat de Lleida amb prèvia autorització de la Regidoria d’Esports i Activitat Física. 

- El personal d’oficines dels diferents clubs amb autorització prèvia. 
- El personal tècnic i federatiu pel desenvolupament de les diferents competicions (àrbitres, 

taula, etc.). 
- Públic general als partits de competició oficial. 
- Públic general als partits de competició no oficial amb autorització prèvia. 
- Responsables i usuaris de les diferents activitats esportives d’entitats amb autorització prèvia. 

 
 
 
 

- Entrenaments, partits i activitats esportives sempre que siguin amb grups estables i sempre 
amb un entrenador/entrenadora o responsable. 

- Accés a les oficines dels treballadors i personal administratiu dels clubs. S’haurà  d’informar 
als treballadors dels clubs usuaris de les mesures recomanades que possibilitin el retorn al seu 
lloc de treball i limitar al màxim la possibilitat d’infecció per COVID-19. 

- Ús de serveis (WC) 
- Ús de vestidors als partits de categoria sènior. 
- Accés d’acompanyants a partits de base. 
- Accés de públic a partits de categoria sènior oficials i als amistosos amb autorització prèvia. 
- Ús d’infermeria. 
- No es permet l’ús del gimnàs del pavelló. 

 
 

 
 
 
 
 

Objectius del protocol 
 

Qui pot utilitzar la instal·lació? 
 

Què es podrà fer? 
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- Abans d’entrar a la instal·lació es farà el control de temperatura amb termòmetre digital. En 

el cas que la temperatura sigui superior a 37,2 graus, aquesta persona haurà d’abandonar la 
instal·lació i el club o l’entitat haurà de prendre les mesures necessàries segons el seu protocol 
i informar a la Regidoria d’Esports i Activitat Física. En els dies de partit, seran els clubs qui han 
de tenir responsables a la porta per prendre la temperatura. 

- En l’entrar a la instal·lació es realitzarà rentat de mans amb solucions hidroalcohòliques 
situades en els accessos al mateix i desinfecció del calçat (catifa desinfectat que es troba a la 
instal·lació).  

- Qualsevol persona que entri a la instal·lació haurà d’utilitzar mascareta i seguir en tot moment 
les indicacions dels cartells penjats a la instal·lació. L’única excepció serà els esportistes o 
usuaris que estiguin realitzant pràctica esportiva. 

- No podran accedir a la instal·lació els familiars dels esportistes durant els entrenaments. 
- En la mesura del possible l’entrada a la instal·lació serà esglaonada per evitar aglomeracions i 

l’alta concentració de persones, tant dins com fora de la instal·lació. 
- L’entrada i sortida dels esportistes serà per accessos diferents del públic general. 

 
 

 

- Partits de categoria sènior oficials i amistosos amb autorització, es permet l’accés de públic. 
L’aforament del pavelló estarà limitat a 30% de l’aforament total i els seients a on es permet 
seure estan marcats amb un distintiu de color verd. 

- Partits de categories de base, es permet l’accés de 2 acompanyants per cada esportista. 
 
 
 
 

- El club o entitat esportiva es comprometrà a tenir registre d’ús dels diferents esportistes i 
personal en les diferents franges horàries d’entrenament per poder tenir registre de 
traçabilitat. 

- El club o entitat esportiva farà signar a persones esportistes un document 
d’autoresponsabilitat que guardarà el mateix club. 

- Pel control d’aforament en els dies d’entrenament hi haurà un mantenidor (amb les mesures 
de protecció establertes) que serà l’encarregat d’obrir/tancar la instal·lació i donar les 
indicacions necessàries. En dia de partit, serà el Club qui haurà de controlar l’aforament de la 
instal·lació i el compliment de la normativa. 

- El Club o entitat designarà un Responsable de prevenció i higiene, que és qui ha de supervisar 
el compliment de la normativa. 

- El club o entitat farà un registre de tot el públic que accedeix als partits. 
- El club o entitat esportiva es farà responsable de la neteja i desinfecció del material que 

s’utilitzi per les persones esportistes dels seus clubs o entitats esportives. 
- Ús de vestidors als partits de categoria sènior (es donaran 2 vestidors per equip per poder 

mantenir distàncies entre jugadors). 
- Ús d’infermeria. Es limita l’accés a un sanitari i un esportista. S’haurà de procedir a la 

desinfecció del material que s’ha fet ús per part dels usuaris, i és obligatori l’ús de tovallola 
pròpia de l’esportista a la llitera de massatge. 
 

Accés a la instal·lació 
 

Accés a grades 
 

Normativa d’ús 
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Pel que fa als entrenaments, es recomana prioritzar aquelles dinàmiques individuals i de tecnificació 

que evitin al màxim ¡, en la mesura del possible, el contacte físic entre esportistes i permetin el 

manteniment de la distància de seguretat. 

Pel que fa a les entrades i sortides, es recomana que les persones que s’encarreguin de portar i recollir 

als esportistes, segueixin estrictament les mesures en matèria de salut: 

- Mantenir la distància mínima entre elles de 2 metres. 
- Fer ús de la mascareta. 
- Evitar reunions o trobades i que l’entrada i sortida dels esportistes sigui fluida. 
- Seguir els protocols dels clubs o entitats dels quals formen part; així, les indicacions dels tècnics 

i del personal responsable. 
- Seguir les indicacions dels/les mantenidors/es de les instal·lacions esportives municipals  i dels 

cartells informatius. 
 

 
 
- En tot moment seguirà les indicacions del mantenidor i dels cartells amb les indicacions. 
- Respectarà la distància de seguretat amb la resta d’usuaris. 
- Han de responsabilitzar-se individualment de portar guants, mascaretes i gel hidroalcohòlic.  
- Els usuaris no podran compartir begudes, ni aliments,  ni productes sanitaris o de desinfecció  
sanitària. 
- Es recomana a tots els usuaris i a totes les usuàries realitzin una vigilància activa dels seus símptomes 
i dur a terme registres de temperatura corporal dos cops al dia. 
 

Recomanacions 
 

Usuaris de les oficines: 
 


