Covid -19
PROTOCOL TEMPORADA 20 -21
ENTRADES
Els partits al pavelló de l’AE LA SALLE MANRESA es realitzaran a porta tancada.
No serà permesa la utilització dels vestidors.
Els serveis (wc) tenen una capacitat de 2 persones (Homes i Dones)
L’entrada al pavelló es portarà a terme per la porta habitual. L’equip es trobarà a
l’hora que estableixi l’entrenador/a en un punt de l’aparcament i haurà d’accedir al
pavelló tot l’equip junt.
Tots els jugadors/es hauran de portar mascareta i no se la trauran fins el moment
d’accedir a la pista (es recomana portar una bossa a la motxilla per poder guardar-la).
Els/Les entrenadors/es i la resta d’equip tècnic no es trauran la mascareta en cap
moment.
Abans d’accedir al pavelló es realitzarà un control de temperatura a cada jugador/a,
en cas de ser superior a 37,5ºC no es permetrà l’accés. Serà obligatori desinfectar-se
les mans amb hidrogel tant a l’entrar com al sortir. I les sabates en la catifa habilitada
amb desinfectant.
Un cop accedeixin al pavelló, la persona Delegat/ada de Camp indicarà la seva
banqueta (cadires) on dipositaran la seva la bossa al costat de la seva cadira i es
canviaran el calçat de carrer per les de joc.
Abans d’entrar a la pista i al sortir (en qualsevol moment del partit i sempre que
l’àrbitre/a ho indiqui), caldrà procedir a la desinfecció de mans i sabates a la taula
Covid de cada Equip.
Es facilitaran a cada equip les pilotes que marca el reglament per a
l’escalfament, degudament desinfectades.
SORTIDES
Un cop acabat el partit la sortida es realitzarà per la part del fons del pavelló. Aquesta
sortida ha de ser el més àgil possible, ja que cal procedir a la desinfecció pel següent
partit. Trobareu un punt de gel per desinfecció de mans just a la sortida.
ALTRES
No es poden consumir aliments dins del pavelló.
Cada jugador/a ha de portar la seva pròpia aigua.
Tal i com indica el Protocol de la Federació Catalana de Basquet podran accedir les
següents persones:
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ZONA ESPORTIVA:
Equip Arbitral i Auxiliars de Taula: 6
Jugadors/es (per Club): 12
Cos tècnic (per club): 6
ZONA ORGANITZATIVA:
Personal del Club Organitzador: 5
Delegat/da de Camp: 1
ZONA DE GRADA:
Federatius/ives i Institucions: 8
Directius/ives: 5 per club
MITJANS DE COMUNICACIÓ:
Fotògraf: 3
Premsa: 5
Preguem que, en atenció a l’edat dels menors, només vingui una persona per
jugador/a i aquesta s’esperi en el lloc indicat respectant la distància social i evitant
cap contacte entre equips. Demanem puntualitat en les entrades i sortides i que la
recollida sigui ràpida
Per a qualsevol aclariment sobre el nostre protocol, podeu comunicar-vos mitjançant el
següent correu electrònic secretaria@sallebasquet.cat).

2

