
El CBSN per les seves activitats i competicions esportives utilitza  les instal·lacions esportives municipals del pavelló de 

PALAU de GIRONA ; A tal  efecte de complir amb els protocols establerts , les normatives de prevenció i propagació del 

COVID 19 s'ha creat un circuit i protocol d’actuació per totes les persones que participin en la utilització de les 
instalacións .

PROTOCOL D’ACTUACIÓ DELS EQUIPS VISITANS i  LOCALS  

Els equips podran accedir al pavelló una hora abans del partit com a molt aviat. ES realitzarà per la porta principal de 
les instal·lacions, a diferència de l'accés del públic. 

En accedir a la instal·lació, el responsable de l'equip haurà de preguntar a consergeria si disposen de vestidor. 

Els equips esperaran a la zona de la grada on els indiquin els conserges o el responsable de COVID , sempre amb una 
distancia entre ells i la resta de persones 

Els equips no podran fer els ejercicis d'escalfament a prop de la pista de joc sempre i quant s'estigui desembolupan u 
altre partit . NO es podrà accedir a la pista fins 5 minuts després de que hagi qudat desallotjada amb la seva totalitat 

És d’obligat compliment , portar posada en tot moment  la MASCARETA  inclosos els jugadors a les seves banquetes , 
excepte els jugadors que estiguin jugant durant el partit. 

Una vegada finalitzat el partit, els equips tindran 5 minuts per abandonar les instal·lacions per les sortides laterals. 

En cas d'utilitzar els vestidors, la sortida s’efectuarà per l'accés principal. 

L’accés del  públic assistent  es  farà 10’ abans  de  l’hora   d’inici prevista .  

Les persones que no estiguin registrades en el ANNEX 5 no podran accedir al pavello a presencia el partit 

L'accès es farà per la porta que es troba  frontalment  a la façana del Pavelló ( Sortida d’emergència )  

En el control d’accés  es farà , el reconeixement  d’identitat, control de temperatura  i  rentat de mans amb gel 

hidroalcohòlic . 

ELpúblic visitant s’ubicarà a la part dreta de la pista central  , i el públic de l’equip local a la part esquerra. 

Les persones que formin un grup bombolla podran seure juntes, es mantidra  una separacióde 3 seients com a mínim 

i d’una filera per davant i una altre per darrera. 

No es podrà abandonar el lloc ocupat, ni sortir del pavelló fins la finalització del partit. ( A escepció de necesitat 
imperiosa o anar als lavabos  )

Una vegada finalitzat el partit ,s’ha  desallotjat el pavelló amb la seva totalitat lo abans possible. 

La sortida es farà  per  les portes laterals situades al costat dret , ho faran primer els visitants i posteriorment els 

locals . 

Agraïm per endavant la vostra comprensió i col·laboració, amb el desig de poder  gaudir d’una bona estada  
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