
 

 

PRINCIPALS MESURES EXTRAORDINÀRIES PRESES ALS PAVELLONS MUNICIPALS, AMB 

LA INTENCIÓ DE REDUÏR EL RISC DE CONTAGIS ENTRE USUARIS DEL SERVEI I 

PROCURAR EL MÀXIM NIVELL POSSIBLE DE SEGURETAT EN LA PRÀCTICA ESPORTIVA.  

Us agraïrem que n’informeu als responsables dels vostres equips abans del 

desplaçament: 

• Només podran accedir a la instal·lació les persones que formin part de l’equip. 

Pareu atenció, si us plau, al fet que els acompanyants no podran entrar. 

• A cada equip visitant el rebrà un representant del club local, per a informar al 

seu responsable de les normes bàsiques a seguir, lliurar-li un full de declaració 

responsable (que caldrà emplenar i lliurar al conserge), i acompanyar-lo a 

l’entrada. 

• El conserge els assignarà vestidor, si n’hi ha algun de disponible. Tot i tenir els 

vestidors reservats en exclusiva per als equips visitants, pot passar que en alguns 

moments no n’hi hagi de disponibles, a causa de la important càrrega de partits 

que hi ha prevista. 

• Els equips han d’entrar, desplaçar-se i sortir mantenint-se sempre junts, de la 

manera més compacta possible. Totes les entrades i sortides, tant del pavelló 

com de vestidors o de pista, es faran a indicació del personal. 

• És obligat l’ús de mascareta sempre que no s’estigui fent activitat física o 

esportiva. 

Aquestes i d’altres mesures estan recollides a les “Normes generals per als usuaris” i a 

les “Normes per a les entitats esportives”, ambdues complementàries de la normativa 

habitual i específiques per a la situació d’emergència sanitària. Hi podeu accedir a través 

d’aquest enllaç: http://www.vilassardemar.cat/pavellons  

Us agraïm per endavant la vostra col·laboració i la vostra comprensió. Amb la vostra 

ajuda podrem oferir un entorn segur per a la formació esportiva d’infants i joves. 

Aquestes i altres mesures de caràcter excepcional, preses arran de la situació d’alerta 

sanitària, són susceptibles de ser reformades en funció de l’evolució de la situació 

sanitària i de les indicacions de les autoritats competents en la matèria.  
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