
                                                                      

 
 
 
 
 

NORMATIVES I PROTOCOLS HIGIÈNICO-SANITÀRIS UTILITZACIÓ PAVELLÓ CAN 
PARELLADA – PARTITS - Octubre 2020 

 
 

NORMES PELS ESPORTISTES : 
 

-El dia del partit, abans d’entrar al pavelló, tots els jugadors/es dels equips visitants hauran de portar 
signada la DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SALUT que se’ls haurà enviat prèviament. Sense 
aquesta Declaració signada no es podrà accedir a la instal·lació. Tindrem fulls de declaració preparats 
per si algú se l’hagués oblidat. Recordeu que pels menors d’edat l’han de signar els pares. 
 
-Un responsable de cada equip ens ha de facilitar un llistat del tots els jugadors/es i acompanyants 
(entrenador, ajudants, delegat, fisio...) que accedeixin al Pavelló amb un telèfon de contacte de 
cadascun d’ells. Aquest llistat només podrà ser facilitat a les autoritats sanitàries en el cas que la 
demanin si es produís un cas de Covid entre els integrants del partit a les següents 48 hores.  
 
-Els usuaris han de complir les normes de seguretat establertes a l’equipament, de manera que es 
garanteixi un correcte ús de les instal·lacions. 
 
-L’accés al pavelló serà per l’entrada habitual al final del passadís d’accés entre el camp de futbol i el 
pavelló. 
 
-És obligatori l’ús de mascaretes per entrar i sortir del pavelló. Els jugadors/es se les podran treure 
durant l’activitat esportiva. Els entrenadors i assistents l’hauran de portar posada en tot moment. Els 
jugadors/es que siguin a la banqueta l’hauran de portar posada. 
 
-Tots els usuaris hauran de rentar-se les mans amb els dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada 
i sortida del pavelló. 
 
-Es prendrà la temperatura a tots els assistents al pavelló. En cas que mostrin una temperatura 
superior als 37,3 graus no se’ls permetrà l’accés a la instal·lació. 
 
-Els vestidors estaran tancats i no es podran utilitzar. Els esportistes hauran de venir canviats de casa 
i no es podran dutxar al pavelló. 
 
-Els vestidors tampoc es podran utilitzar per fer-hi xerrades de grup. 
 
-La font d’aigua del passadís no estarà operativa. Els jugadors/es hauran de portar una ampolla 
d’aigua pròpia que no podran compartir amb els company/es. 
 
-Els lavabos sí que estaran oberts però no hi podrà entrar més d’una persona a la vegada. 
 
-Els esportistes d’un partit no podran entrar al pavelló fins que no hagin sortit els components del 
partit anterior. 
 
-Si es tractés del primer partit del matí o tarda, la instal·lació no s’obrirà fins 30 minuts abans de l’hora 
prevista d’inici del partit. 



-El Pavelló estarà sempre ventilat amb la porta corredera que dóna al pati de l’escola permanentment 
oberta. 
 
-Es desinfectaran les pilotes utilitzades després de cada partit. 
 
-És recomanable que els jugadors/es no juguin amb les mateixes sabatilles que portin del carrer, i es 
posin les de bàsquet, just a l’entrar al pavelló, abans d’iniciar l’activitat. 
 
-Els jugadors/es han d’abandonar la instal·lació un cop finalitzada la seva activitat per tal d’evitar 
creuar-se amb els grups del següent partit, en el cas que n’hi hagués. 
 
-La porta de sortida del pavelló serà l’última porta d’emergència que dóna accés al passadís de 
sortida. Així s’evitaran possibles creuaments amb els esportistes i/o espectadors que accedeixin al 
pavelló per un partit posterior. 
 
 
 
 
 
NORMES PELS ACOMPANYANTS : 
 
-En partits en els que juguin menors d’edat es permet l’entrada al pavelló d’un acompanyant per cada 
jugador/a, fins a un màxim de 15 acompanyants de cada equip.  
 
-Aquesta norma es manté a totes les categories : 1 acompanyant per jugador/a fins a un màxim de 15 
per equip. 
 
-El club prendrà nota de tots els assistents i del seu telèfon de contacte per si les autoritats sanitàries 
demanen aquestes dades en el cas d’un positiu de Covid en els dies immediatament posteriors. 
 
-Tots els espectadors hauran de rentar-se les mans amb els dispensadors de gel hidroalcohòlic a 
l’entrada i sortida del pavelló. 
 
-Tots els espectadors han de portar, en tot moment, la mascareta posada de forma correcta. 
 
-Es prendrà la temperatura a tots els assistents al pavelló. En cas que mostrin una temperatura 
superior als 37,3 graus no se’ls permetrà l’accés a la instal·lació. 
 
-S’ha de mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres entre persones a l’entrada del pavelló. Els 
espectadors estaran asseguts mantenint dos seients buits de distància entre ells. 
 
-Els espectadors han d’abandonar la instal·lació un cop finalitzada la seva activitat per tal d’evitar 
creuar-se amb els grups del següent partit, en el cas que n’hi hagués. 
 
-La porta de sortida del pavelló serà l’última porta d’emergència que dóna accés al passadís de 
sortida. Així s’evitaran possibles creuaments amb els esportistes i/o espectadors que accedeixin al 
pavelló per un partit posterior. 

 
 
 
 
 


