
Ajuntament de Badalona

Normativa d’accés dels equips locals, visitants i acompanyants

Segons  les  directrius  de  l’Ajuntament  de  Badalona  en  relació  a  l’accés  de  públic  a  les  Instal·lacions  Esportives
Municipals és d’obligatori compliment aquesta normativa a partir del dissabte 27 de març.

Els jugadors no s’han de presentar si tenen simptomatologia compatible amb la COVID 19 (febre, tos seca, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea, pèrdua del sentit de l’olfacte o gust...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. Així com si 
s’està pendent  d’un resultat PCR.

Els jugadors i staff tècnic , entraran 30 minuts abans del partit sempre que hagin pistes lliures per escalfar, sinó hauran
d’esperar  a  la  finalització del  partit  anterior,  prèvia  pressa de temperatura  i  gel  hidroalcohòlic  i  portant  posada la
mascareta quan es trobin a  les  zones comunes fins quan inicien l’activitat  esportiva  i  desprès  de l’acabament  de
l’activitat.

Els controladors de mesa i àrbitres, entraran 30 minuts abans del partit sempre que es pugui.

S’ha de respectar la senyalística en tot moment.

L’equip haurà de venir canviat, no podrà fer ús dels vestidors i haurà de portar la seva ampolla d’aigua.

L’escalfament de l’equip es realitzarà a l’exterior, sempre que sigui necessari.

Un cop finalitzi el partit, la sortida de pista ha de ser el més aviat possible.

L’accés dels acompanyants dependrà de l’aforament de cada instal·lació,l’entrada serà una vegada hagi sortit el públic
del partit anterior,  prèvia presa de temperatura i  comprovació de les dades dels mateixos (nom cognoms i telèfon).
Sempre hauran de portar la mascareta posada.

Els menors comptaran com a públic.

Els acompanyants no s’han de presentar si tenen simptomatologia compatible amb la COVID 19 (febre, tos seca, 
dificultat respiratòria, malestar, diarrea, pèrdua del sentit de l’olfacte o gust...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 
Així com si s’està pendent  d’un resultat PCR.

L’entrada serà conjunta. Un cop entrin el gruix d’acompanyants es tancarà la porta i no podrà accedir ningú més. 

Els acompanyants de l’equip visitant ocuparan la grada que se’ls indiqui respectant la distància de seguretat. 

No es podrà menjar ni beure a la grada.

Una vegada dins la instal·lació, l’acompanyant no podrà sortir fins que es finalitzi el partit.

Un cop finalitzat el partit, els acompanyants deixaran el pavelló i esperaran els seus jugadors fora del mateix.

El responsable del l’equip local,haurà de portar aquest document imprès, amb les dades de cada acompanyant i 
entregar-lo al responsable de la instal·lació abans d’entrar.

El responsable de l’equip visitant haurà de enviar per e-mail a Tramits_Esports@badalona.cat la llista dels 
acompanyants i, a més, haurà de portar aquest document imprès amb les dades de cada acompanyant amb data 
màxima del dijous a las 12,00 hores.

És necessària la col·laboració de tots i totes per tal que es pugui desenvolupar la pràctica esportiva amb la màxima 
normalitat possible.




