
CB CASTELLDEFELS  PROTOCOL COVID PARTITS CAN VINADER 

PROTOCOL ACOMPANYANTS 

ELS PARTITS SERAN A PORTA TANCADA,  

NOMÉS ES PERMETRÀ L'ACCÉS A LA GRADERIA DE FINS A 2 ACOMPANYANTS PER JUGADOR, 

FINS A UN TOTAL DE 24 EN ELS PARTITS QUE CADA SETMANA DETERMINI LA JUNTA DIRECTIVA 

EN FUNCIÓ DELS VOLUNTARIS DISPONIBLES PER GESTIONAR-HO. 

ELS CLUBS INTERESSATS EN SABER SI ES POT ACCEDIR AL PARTIT QUE DISPUTIN A CAN 

VINADER DEURAN CONTACTAR VIA EMAIL A: ADMINISTRACIO@CBCASTELLDEFELS.COM  10 

DIES ABANS DE LA JORNADA EN QÜESTIÓ I UN COP ES CONFIRMI POSSIBILITAT ACCÉS AL 

PÚBLIC CALDRÀ ENVIAR MÀXIM 72 HORES ABANS EL FORMULARI D'ASSISTENTS OMPLERT 

HTTPS://WWW.BASQUETCATALA.CAT/DOCUMENT/GETDOCUMENT/1908 

EN CAS QUE S’APROVI L’ACCÉS ALS ACOMPANYANTS: 

Els acompanyants no podran accedir fins l’hora de l’inici del partit i sempre que el públic del 

partit anterior hagi abandonat la grada. La sortida es farà per una porta diferent a la de 

l’entrada. 

Només podran accedir els acompanyants prèviament registrats al formulari enviat al club 10 

dies abans. 

Únicament es podran utilizar els seients amb un adhesiu amb la indicació “AQUÍ pots 

seure”.Els responsables del club assignaran els seients disponibles pels acompanyants.  

Els membres d’un grup de convivència d’un acompanyant (màxim 2 persones) podran seure 

junts però hauran de deixar 2 seients de separació amb la resta d’acompanyants. 

Es mesurarà la temperatura a tots els assistents i en el cas de marcar 37,0 graus o més, es 

tornarà a mesurar 5 minuts després i si segueix sent igual o superior a 37,0 graus aquesta 

persona no podrà accedir a la instal.lació.  

Es desinfectarà les mans amb el gel hidroalcohòlic que es facilitarà.  

Es deurà usar la mascareta durant tot el temps que s’estigui a la instal.lació. 

Les portes es tancaran un cop hagin accedit els acompanyants i no es podrà entrar ni sortir ni 

moure’s del seients fins al final del partit.  

El públic haurà d’estar assegut durant la celebració dels partits.  

Caldrà buidar COMPLETAMENT les grades al finalitzar el partit, sortint per la porta indicada 

com a Sortida.  

 

 

 

 

 

 

https://www.basquetcatala.cat/DOCUMENT/GETDOCUMENT/1908


CB CASTELLDEFELS  PROTOCOL COVID PARTITS CAN VINADER 

PROTOCOL JUGADORS I STAFF EQUIPS VISITANTS 

Es permetrà l’accés a la instal.lació 40 minuts abans del partit per la porta principal del pavelló. 

 A tots els jugadors I membres de l’staff se’ls mesurarà la temperatura i en el cas de marcar 37 

o més graus es podrà accedir a la instal.lació. Es demanarà que es desinfectin les mans amb el 

gel hidroalcohòlic que es facilitarà. 

Es deurà usar la mascareta durant tot el temps que s’estigui a la instal.lació sense participar al 

partit (a la banqueta i entrant i sortint instal.lació). 

No es permetrà l’ús dels vestidors ni les dutxes. 

No es podrà accedir a la pista de joc fins que el partit anterior no estigui finalitzat i els jugadors 

hagin abandonat la pista. 

L’Escalfament no es podrà fer a la pista de joc ni a les grades, s’haurà de fer en les pistes 

exteriors. 

Un cop finalitzat el partit els equips han d’abandonar immediatament el terreny de joc, les 

xerrades, estiraments o altres accions es deuran fer fora de la instal.lació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


