
PROTOCOL PAVELLÓ JOVIAT
EQUIPS

Ús obligatori de mascareta en tota la instal·lació excepte el temps 
d’escalfament i per les jugadores que estan a pista durant el partit. 
L’ús de mascareta a la banqueta serà obligatòri per a tots els 
membres de l’STAFF TÈCNIC i JUGADORS/ES. 

Els equips entraran a la instal·lació per la porta ubicada al Passeig 
del riu (persiana gran vermella). Allà hi haurà un punt de 
desinfecció on es prendrà la temperatura. L’equip ha d’entrar al 
complet conjuntament amb l’equip tècnic i acompanyats d’una 
persona responsable de Joviat.

La sortida es realitzarà pel C/ Rubió i ors acompanyats per 
personal de Joviat.

Els equips que juguin a la 1a franja entraran 45 minuts abans de 
l’inici del partit. A les altres franges entraran quan els partits 
anteriors hagin finalitzat i després d’haver desallotjat el pavelló. 

NO s’habilitaran vestuaris ni serveis. Per tant els jugadors/es 
hauran de venir canviats i canviades. També serà necessari que 
portin la seva ampolla d’aigua. 

Podrà entrar 1 acompanyant per jugador/a.

Per poder entrar serà necessari respondre un formulari a través 
d’un codi QR. Aquest es podrà trobar al portal web de bàsquet 
Joviat i també es facilitarà al club corresponent. 

Ús obligatori de mascareta en tota la instal·lació sense excepció. 
No es podrà menjar dins l’instal·lació. 

Es podrà entrar al Pavelló 10 minuts abans de l’hora oficial d’inici 
del partit, sempre que l’anterior hagi finalitzat i haguem desallotjat 
els assistents. Un cop s’hagi iniciat el partit, es tancarà la persiana 
vermella d’accés fins l’arribada dels equips de la següent franja.  
L’entrada es realitzarà pel Pg del riu. 

Prendrem la temperatura i netejarem mans amb gel hidroalcohòlic. 
S’hauran de respectar els seients marcats. 

La sortida es realitzarà pel C/ Rubió i Ors acompanyats d’una 
persona responsable de Joviat una vegada hagi finalitzat el partit. 

NO s’habilitaran serveis.

ACOMPANYANTS


