
 

 

PROTOCOL DE MESURES PREVENTIVES PER EVITAR RISC DE CONTAGI PER COVID-19 AL 

PAVELLÓ  MUNICIPAL DE VALLIRANA 

Per tal d’evitar el risc de contagi per COVID-19 a les instal·lacions del poliesportiu municipal de 

Vallirana des de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Vallirana s’estableixen els següents 

protocols: 

GRADES 

 Es permet fer els partits oficials a porta oberta amb un aforament màxim de 200 

persones a les grades que s’han de distribuir en grups bombolla de convivència i 

deixant distància amb la resta de grups. Aquest aforament és global. No hi ha un 

aforament per equip local o visitant. 

 No podrà haver ningú dempeus a la graderia. 

 Qualsevols persona que accedeixi a la grada haurà de fer ús de mascareta, en tot 

moment, dins les instal·lacions esportives. 

 Les persones que accedeixin a grada seguiren el circuït establert d’entrades i sortides 

de la instal·lació. 

 Les persones que accedeixin a grada hauran de mantenir la distància de seguretat de 

1’5 m, si no són del mateix entorn familiar.  

 Tota persona que accedeixi a grada haurà de signar una declaració responsable de no 

tenir símptomes en els últims 10 dies. Aquesta declaració romandrà guardada durant 

un període de no menys de 30 dies.  

 Els espectadors assistents a un partit, hauran d’abandonar les grades un cop el partit 

hagi finalitzat. 

 

ZONA VESTIDORS 

 Es podrà fer ús dels vestidors per part dels jugadors per canviar-se abans i després dels 

partits. També es poden deixar les bosses dels esportistes durant el transcurs del 

partit.  

 Podran fer ús de les dutxes els equips de categories cadet i superiors. 

 L’aforament dels vestidors està limitat a 12 persones. Cal respectar en tot moment 

aquest aforament. Si són més jugadors/es d’aquest número s’hauran d’establir torns 

en els vestidors. 

 S’ha de mantenir la distància física superior a 1,5 m en tot moment, excepte durant 

l’activitat esportiva. 

 Només podran accedir a la zona de vestidors, a part del jugadors/es, els tècnics i 

personal de la junta directiva que hauran de mantenir la distància de seguretat i portar 

mascareta en tot moment. 



 Cada jugador/a dels equips participants haurà signat telemàticament la declaració de 

responsabilitat de l’activitat segons indicacions de la Federació corresponent. El staff 

tècnic també haurà signat la declaració de responsabilitat personal. 

 Es farà un neteja amb desinfectant després de l’ús de cadascun dels equips 

participants en un partit. Per tant, el següents equips no  podran accedir als vestidors 

fins que el personal de neteja no hagi procedit a la seva desinfecció. 

 Els jugadors/es i tècnics hauran de seguir el circuït establert d’entrades i sortides de la 

instal·lació. 

 


