
PROTOCOL PER A PARTITS DE LLIGA 
VILADECAVALLS 

 
 

ABANS DEL PARTIT (JUGADORS/ES) 
 

ANTI-COVID: Ús obligatori de la mascareta en tot l'equipament i rentat de 
mans amb gel hidroalcohòlic. 
ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ: Accés per la porta principal. Podran accedir 
30 minuts abans de l’inici del partit. 
VESTUARIS: Estaran disponibles per canviar-se. El personal de la instal·lació 
serà qui assignarà el vestuari. El vestuari estarà sempre obert, per tant no 
es podrà deixar cap objecte personal dins. 
ACCÉS A PISTA: No es podrà accedir a pista fins que el partit anterior hagi 
finalitzat. 
 
 

DURANT EL PARTIT (JUGADORS/ES) 
 

ESCALFAMENT: Cada equip comptarà amb 3 pilotes degudament 
desinfectades per fer l’escalfament. 
DISTÀNCIA: Obligatori mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres 
mentre no s’està fent activitat. 
MASCARETA: Durant el transcurs del partit, TOTHOM haurà de portar la 
mascareta posada. Les úniques persones que no l’hauran de portar 
posada són els jugadors/es a pista i l’equip arbitral. 
MATERIAL I DESINFECCIÓ: A tot l’equipament hi haurà líquid desinfectant 
i gel hidroalcohòlic a disposició dels entrenadors, jugadors/es i equip 
arbitral. 
 
 

DESPRÉS DEL PARTIT (JUGADORS/ES) 
 

ANTI-COVID: Ús obligatori de la mascareta en tot l'equipament i rentat de 
mans amb gel hidroalcohòlic. 
VESTUARIS: Els vestuaris estaran disponibles per dutxar-se. Cada equip ja 
tindrà un vestuari assignat, que serà el mateix que abans del partit. 
SORTIDA: S’efectuarà per la porta principal de la instal·lació. 
 
 
 
 



PÚBLIC ASSISTENT 
 
ANTI-COVID: Ús obligatori de la mascareta en tot l'equipament, distància 
de seguretat de 1,5 metres i rentat de mans amb gel hidroalcohòlic. 
ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ: Sense aglomeracions i seguint les indicacions. 
Tres acompanyants per jugador/a. S’entrarà 15 minuts abans de l’inici del 
partit. 
LAVABOS OBERTS: Està permès el seu ús sempre que es segueixin les 
normes de seguretat indicades. 
DISTÀNCIA A LA GRADA: Obligatori mantenir la distància de seguretat de 
1,5 metres entre nuclis familiars. 
SORTIDA DE LA INSTAL·LACIÓ: Sortida sense aglomeracions i seguint les 
indicacions. Serà per la porta d’emergència del final de la grada o per la 
porta principal. 


