
 

 

 

 

CLUB BÀSQUET CABRERA 

PROTOCOLS PARTITS 

Des del Club Bàsquet Cabrera, per tal de disminuir el risc de contagi i transmissió del Covid-19 

estsablim en aquest document una sèrie de protocols a seguir durant la celebració de partits a 

la instal·lació esportiva del Club per l’accés al pavelló, tant per part de públic com de jugadors/es 

i personal federat.  

Accés a les instal·lacions: 

- Accés equips: la porta d’accés pels equips serà al lateral del pavelló, per la porta gris 

situada davant de la porta de la piscina (al costat de la porta principal). 

- Accés públic: el públic local i visitant haurà de dirigir-se a les seves respectives portes, 

senyalitzades com a tal.  

- Limitacions d’accés: Únicament podràa accedir a pista qui estigui federat i així ho 

demostri acreditant la llicència de forma física o digital. 

- Limitació públic: Cada jugador/a podrà portar com a màxim a 2 acompanyants (12 

jugadors per equip). 

- Horari d’entrada: Els equips només podran accedir al pavelló 45 minuts abans de l’inici 

del partit. El públic assitent només podrà entrar al partit 15 minuts abans de l’inici del 

partit, seguint les instruccions dels responsables de protocols, i sortir al finalitzar el 

partit. 

- Resgistre: El públic assistent podrà accedir al pavelló mitjançant un sistema de seient 

pre-assignat. Cada equip haurà de portar omplert el registre d’acompanyants amb les 

següents dades: nom i cognom, telefon de contacte i dni. 

- Entrada conjunta: per tal d’evitar entrades i sortides, es realitzarà una entrada conjunta 

per part del mateix bloc de públic (local/ visitant). 

- Sortida públic: un cop finalitzat el partit, preguem a totohm que deixin les grades lliures 

el més ràpid possible per donar pas al públic assitent del següent partit. 

- Sortida equips: un cop finalitzat el partit, els jugadors hauran de sortir del pavelló per 

les portes d’emergència situades darrera de cada banqueta. Preguem al públic que els 

esperi a la zona de pàrquing de sorra al costat del pavelló. 

- Mascareta: serà obligatori fer-ne ús durant tota l’estona dins de les instal·lacions. 

- Seients: únicament es podrà fer ús de les butaques habilitades i respectar els grups 

bombolla familiars. 

- Temperatura i gel: es comprovarà la temperatura a tothom qui assisteixi als partits, i 

serà obligatori fer ús del gel hidroalcohòlic situat a les portes d’accés. 

- Lavabos: es podrà fer ús dels lavabos (no es pot beure aigua). Per accedir-hi caldrà seguir 

els cartells situats a les grades. La primera fila de butaques del públic local quedarà 

deshabilitada per tal d’oferir pas al públic visitant que necessiti accedir als lavabos. 

Vestidors: 

- Els equips podran utilitzar els vestidor per canviar-se abans del partit, tot i que és 

recomanable venir canviats de casa.  

- NO es podran fer servir les dutxes. 

- Caldrà treure les bosses a pista després de canviar-se. 


