
 

A.E. LES CORTS UBAE  

 
Protocol i recomanacions COVID-19 

 
 
 

ENTITAT: AE LES CORTS UBAE 
 

INSTAL·LACIÓ: PISTES CEM LES CORTS 
 

 

1. El públic assistent només podrà accedir a la instal·lació cinc minuts abans de l’inici 
del partit i haurà d’esperar que surtin les persones del partit anterior en cas que hi hagi. 
Mirem d’evitar petites aglomeracions i obstruir les zones de pas. 

 
2. Es recomana assistir un màxim de dos acompanyants adults per a cada esportista. Els 
familiars menors d’edat no es comptabilitzaran dins aquests dos acompanyants adults. 
Demanem sentit comú i fer cas a les recomanacions d’aforament. 

 

3. La zona de bancs i graderies s’anirà omplint poc a poc. Un cop aquesta estigui plena 
recomanem que l’altra gent miri el partit des de l’exterior de la pista. 

 
4. L’ús de la mascareta és obligatori a tota la instal·lació, accés, sortida, vestidors, etc. 

Només se la podran treure els esportistes durant el partit. 
 

5. Sempre que sigui possible es mantindrà la distància de seguretat de 1,5m a les 
graderies i evitarem aglomeracions tant en aquestes com a l’exterior de les pistes. 

 
6. Es recomana no fer ús dels vestidors ja que aquests no tenen ventilació. En cas de 

voler-ne fer ús s’haurà de notificar prèviament. 
 

7. Preguem màxima puntualitat d’esportistes i entrenadors/es a l’entrada i sortida 
dels partits. Al finalitzar els partits s’haurà d’abandonar la instal·lació el més ràpid 
possible. En cas que hi hagi altres partits abans i després preguem no entrar a la pista 
i esperar que aquesta es buidi un cop finalitzi el partit anterior. De la mateixa manera 
demanem abandonar la instal·lació al finalitzar el partit i no quedar-se a veure el 
següent. 

 
8. Recomanem higienitzar-se les mans a l’entrada i sortida de la instal·lació amb gel 

hidroalcohòlic. 
 

9. Demanem el compliment de les recomanacions anteriors pel bon funcionament de la 
instal·lació i perquè tothom pugui veure els partits que els hi correspon. Tanmateix 
creiem que hem de seguir fent les coses bé en relació a la COVID-19. 


