
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOL DE PARTITS 

CLUB BÀSQUET LA MERCÈ 

 

 

 

 
Amb la col·laboració de: 

Ajuntament de Martorell 

 



 

El protocol d’accés a les Instal·lacions esportives municipals i al Pavelló esportiu Municipal 

de Martorell per els dies de partits es d’obligat compliment i es el mateix per les dues 

instal·lacions. 

 

ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ  

La persona responsable de protocol covid-19 o una persona autoritzada pel club, es la 

responsable d’indicar als jugadors/es, personal tècnic i personal de federació ( àrbitres, 

taules ... ) i públic,  les zones d’accés i sortida a les instal·lacions. 

Es permetrà l’entrada d’un acompanyant per jugador/a menor d’edat. Si es donés el cas de 

portar un menor acompanyant, es permetria l’entrada d’un altre adult fins a un màxim de 

15 acompanyants per equip. 

Per poder-hi accedir, tothom haurà de passar el control de temperatura i portar la 

declaració responsable degudament  omplerta. Cas de no portar-la se li donarà opció de 

omplir-la a la instal·lació. 

 

MESURES DE CONTROL  

- Es pren la temperatura 

- S’ inscriu al registre adient 

- Desinfecció de mans 

- Obligatori l’ús de mascareta inclús a la banqueta 

- Distanciament social 

- Els jugadors s’hauran de canviar el calçat per entrar a la pista i han de venir canviats 

de casa. 

 

PARTITS 

- Els jugadors/es vindran canviats de casa ja que no disposaran de vestidors. 

- No poden accedir a la pista fins que no hagin marxat els participants del partit 

anterior. 

- S’habilitarà una zona per deixar les bosses i canviar-se el calçat. 

- Cada equip ha de portar el seu material: hidrogel, farmaciola, mascaretes, que es 

deixarà en una taula auxiliar al costat de les banquetes. 

- Es facilitaran pilotes per l’escalfament degudament desinfectades. 

- Cada jugador/a portarà la seva ampolla d’aigua que en cap cas es pot compartir. 

- Al finalitzar el partit els jugadors/es hauran de sortir de la pista el més aviat possible 

per la zona de sortida per facilitar l’accés dels següents participants. 

 



 


