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PROTOCOL PARTITS OFICIALS AL COL·LEGI SANT JOSEP OBRER 

 

Seguint amb les normatives establertes per les autoritats sanitàries i les indicades per la direcció del nostre 
centre, les normatives establertes per als partits oficials que es celebren a les instal·lacions del col·legi Sant 
Josep Obrer són les següents: 

 

1. No està permès l’accés de públic.  

2. La entrada i la sortida dels equips seran per la porta principal de la instal·lació 
(Avinguda Tomàs Giménez s/n). No es podrà entrar ni sortir fins que estigui tot el 
grup.  

3. Totes les persones que accedeixin a les instal·lacions, s’hauran de rentar i desinfectar 
les mans a l’entrar i durant l’activitat. La instal·lació disposa d’un punt de gel 
hidroalcohòlic a l’accés per a ús general. També hauran de desinfectar-se el calçat, 
la instal·lació disposa de catifes de neteja.  

4. Es prendrà la temperatura a totes les persones que accedeixin a les instal·lacions. En 
el cas que la temperatura sigui superior a 37,5ºC, es deixaran passar 5 minuts i es 
tornarà a prendre temperatura. Durant la espera, l’esportista estarà aïllat i sense 
contacte amb cap altra persona més que el responsable de l’activitat i amb totes les 
mesures de prevenció. En el cas que segueixi igual o bé augmenti, l’esportista no 
podrà jugar el partit.  

5. S’han de respectar les circulacions marcades.  

6. S’ha de fer ús de la mascareta durant la circulació en els espais comuns: vestuaris, 
passadissos, vestíbuls, ascensors, etc.  

7. No s’hi disposarà de vestidors. Els jugadors hauran d'accedir a l'interior de les 
instal·lacions amb tota la indumentària esportiva i les proteccions posades, no 
podran utilitzar-se per tant ni les dutxes ni els vestuaris ni per canviar-se ni per 
dutxar-se.  

 

Us emplacem a complir-les, respectar-les i col·laborar en el funcionament de les mateixes, sabent que el 
no compliment d'elles és perjudicial per a la salut de tots. La direcció de la instal·lació haurà de prendre 
mesures en el cas de no complir-les. Entre tots podrem, entre tots ho aconseguirem !! 
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