
 

PROTOCOL TEMPORADA 2021-2022 (SITUACIÓ COVID-19).  

ACCESSOS I FUNCIONAMENT EN EL PAVELLÓ RAMON MARTÍ 

 
 
ENTRADA DELS ACOMPANYANTS 
Els partits al pavelló Ramon Martí del Club Bàsquet Esparreguera 
són oberts al públic amb aforament limitat a dos acompanyants per 
jugador (si alguna família ve acompanyada d'algun menor, aquests 
no compten com acompanyants). 

Serà obligatori fer ús en tot moment de la mascareta 
correctament col·locada i desinfectar-se les mans amb hidrogel 
tant en entrar com en sortir de les instal·lacions. 
Es permet l'ús dels vestuaris i de les dutxes (tot i que recomanem 
fer-ne el mínim ús possible). 

 

ENTRADA DELS JUGADORS 
L'entrada al pavelló es durà a terme per la porta habitual, que és la 
més propera a la plaça del Rei. 
L'equip haurà d'accedir tot junt al pavelló. 
Tots els jugadors/es hauran de portar mascareta i no se la 
trauran fins al moment d'accedir a la pista (es recomana portar una 
bossa a la motxilla per poder guardar-la). 
Els entrenadors i resta d'equip tècnic no es trauran la mascareta en 
cap moment. 
Serà obligatori desinfectar-se les mans amb hidrogel tant en entrar 
com en sortir de les instal·lacions. 
Un cop accedeixin al pavelló, el delegat de camp o el responsable 
Covid, els indicarà el seu vestuari on dipositaran la seva la bossa i 
es canviaran el calçat de carrer per les vambes de joc. 
Abans d'entrar a la pista i en sortir (en qualsevol moment del partit i 
sempre que l'àrbitre ho indiqui), caldrà procedir a la desinfecció de 
mans amb el producte corresponent a la taula 
Covid-19. 

 
 



 

SORTIDES 
Un cop acabat el partit la sortida es realitzarà per la porta situada 
entre els vestuaris, que és la més propera a la plaça de la 
Constitució. 
 

ALTRES  

No es poden consumir aliments sòlids a la grada i a la pista. 

 
Document validat a Esparreguera, a 11 de gener de 2022 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 


