
 
 
 

C. B. SANT JOSEP OBRER 

PROTOCOL PARTITS AL COL∙LEGI SANT JOSEP 0BRER 
 
 

Seguint amb les normatives establertes per les autoritats sanitàries i les 
consensuades amb la direcció de centre educatiu "Col·legi Sant Josep Obrer", les 
normatives establertes per a els partits que disputarà el C.B. Sant Josep Obrer 
a la instal·lació  són les següents: 

 
1. Es permet l'accés de públic a la instal·lació amb les següents indicacions: 

Només podran accedir 2 acompanyants per  jugador/a. L'assistent s'haurà de 
registrar amb un full de registre del públic proporcionat pel club, amb nom, cognoms, 
número de telèfon i correu electrònic. 

2.  És obligatori l’ús de mascareta en tot moment. Pistes exteriors incloses. 

3. L’entrada i la sortida dels equips es faran per la porta principal de la instal·lació 
(Avinguda Tomàs Giménez s/n). El públic entrarà 5 minuts abans del inici del partit, per 
deixar temps perquè se’n vagi el públic del partit anterior. 

És obligatori netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans d’accedir. La instal·lació 
disposa d’un punt de gel hidroalcohòlic a l’accés per a ús general. Una vegada dintre de 
la instal·lació, NO es podrà sortir. (només casos excepcionals). 

4. S’han de respectar en tot moment les indicacions del responsable de l’entrada.  

5. Per a més seguretat de tots els esportistes, ens distribuirem pel marge de les pistes. Cal 
mantenir la distància de seguretat social d’1’5 metres entre usuaris no convivents. 

6. Un cop acabat el partit, en grup i en ordre abandonarem la instal·lació per facilitar 
l'entrada del següent grup de partits. 

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 es podran 
utilitzar per tant ni les dutxes ni els vestuaris ni per canviar-se ni per dutxar-se.  

8. L’ Incompliment de les mesures donarà dret al responsable del club de poder 
adoptar les mesures necessàries de prohibició d'accés i/o expulsió  de la instal∙lació 
per motius de seguretat. 

 
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. Els responsables de la 
instal∙lació hauran de prendre mesures en el cas de no complir‐les. Entre tots podrem, entre tots 
ho aconseguirem !! 
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