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ENTRADA I SORTIDA D’EQUIPS 

 30 minuts abans de l’hora d’inici del partit es permetrà l’entrada a la instal·lació pels equips 

de base (fins a aleví / mini) 

 45 minuts abans de l’hora d’inici del partit es permetrà l’entrada a la instal·lació per la resta 

de equips més grans. 

 Només podran accedir a la instal·lació els/les esportistes, el cos tècnic de cada equip, els 

àrbitres i els responsables del club. 

 Les entrades i sortides hauran de ser diferenciades i esglaonades. Cada equip ha d’entrar i 

sortir de manera conjunta i separada de la resta d’equips. 

 Es recomana que els equips es trobin amb el seu cos tècnic en un espai diferent de l’entrada 

a la instal·lació per a evitar aglomeracions. 

 La instal·lació quedarà tancada un cop finalitzada l’hora d’entrada. 

 A l’entrada, tots els jugadors/es i els membres del cos tècnic s’han de rentar les mans amb 

aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlic (disponibles a l’entrada a la instal·lació. 

 La sortida es farà de forma ordenada. S’ha d’abandonar la instal·lació com a màxim 15 

minuts després del partit per tal de poder preparar el següent partit. L’entrenador haurà de 

vetllar per a que els seus jugadors surtin degudament sense barrejar-se amb d’altres equips. 

 L’ús de mascareta és obligatori per a totes les persones tret dels jugadors i jugadores durant 

l’escalfament i partit.  

 

NORMES D’AFORAMENT I PÚBLIC 

 Es permet només l’entrada d’un acompanyant per jugador o jugadora. 

 Es podrà entrar a la instal·lació 15 minuts abans del partit 

 Prèviament els equips han de portar un control dels acompanyants (llistat amb nom i 

cognoms i DNI) 

 El públic ha d’anar sempre amb mascareta. 

 Només es podrà ocupar la zona habilitada pels acompanyants. 

 Es recomana no utilitzar els lavabos. 

 

NETEJA I DESINFECCIÓ 

 Rentada de mans durant el partit. Cada jugador s’haurà de rentar les mans amb gel 

hidroalcohòlic abans de començar el partit. Quan es produeixi un canvi de jugadors el 

que entra a pista haurà de desinfectar-se les mans. 

 Cada equip portarà el seu propi material d’higiene i neteja: hidrogel, mascaretes i 

farmaciola. 
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VESTIDORS 

 No es permet l’ús dels vestidors. Es recomana venir canviats de casa. 

 

TOTS ELS/LES ESPORTISTES HAURAN DE SEGUIR EN TOT MOMENT LES INDICACIONS QUE EL 

PERSONAL DE L’INSTAL·LACIÓ INDIQUI PER GARANTIR LES MESURES HIGIÈNIQUES I DE 

SEGURETAT. 

 

 


