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Gaudim del bàsquet a 
l’Olímpic de Badalona

Aquest protocol sanitari està destinat
a garantir la seguretat de tots els

jugadors i jugadores que accedeixin a 
l'Olímpic.

Per tal de poder seguir gaudint de 
l’activitat esportiva amb les màximes

mesures sanitàries i de seguretat, 
necessitem la col·laboració de 

tothom.
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Normes d’accés: equips

❑No venir en cas de presentar 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

❑ No venir si s’està pendent d'un resultat PCR.

❑ Tot l’equip haurà d’esperar fora fins que sigui avisat pel responsable del club.

❑ Seguir i respectar tota la senyalètica que trobareu.

❑ Es prendrà la temperatura a tot l’equip abans d’entrar, i, en cas de presentar 37,5 o superior, no es 
permetrà l’entrada.

❑ És obligatori l'ús de la mascareta en totes les zones comunes, només estan exempts de l'ús de 
mascareta els jugadors i jugadores quan inicien l'activitat esportiva.

❑ S’ha d'utilitzar la mascareta quan se surt de la pista per anar al vestuari o per anar al servei.

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

❑ Seguir i respectar la senyalètica en tot moment.
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❑ Es permetrà accedir a 1 acompanyant per jugador/a.

❑ L'acompanyant es compromet a no venir en cas de presentar simptomatologia compatible amb la 
COVID 19 o si s’està pendent d'un resultat PCR.

❑ És obligatori l'ús de mascareta, així com respectar la distància social i fer ús del gel hidroalcohòlic.

❑ Es prendrà la temperatura a tots els assistents abans d’entrar, i, en cas de presentar 37,5 o superior, 
no es permetrà l’entrada.

❑ Es permetrà l'entrada 10 minuts abans de l'inici del partit.

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

❑ Quan acabi el partit, l'acompanyant haurà d'abandonar la instal·lació de manera immediata.

❑El responsable de cada equip haurà de portar aquest document amb les dades de cada acompanyant i 
entregar-lo al responsable de la instal·lació.

❑Respectar en tot moment la senyalització de la instal·lació.

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

Normes d’accés: acompanyants

https://drive.google.com/file/d/1MqepF-aw5h9kBqJZzont6Fqexv7OKbw9/view?usp=sharing
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Recordeu



7

Porta d’accés acompanyants

Adreça: C/ Ponent nº143, 08912 Badalona, Barcelona
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Accés acompanyants

Accés pistes laterals

Accés pistes laterals



Moltes gràcies


