
 

 

 

 

 

 

 

 CLUB BÀSQUET LLORET 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER PARTITS 

 

EQUIPS 

1- L’accés al pavelló dels equips serà per la porta principal del pavelló. Caldrà mantenir la 

distància de seguretat i no barrejar-se amb altres equips. En el moment d’entrada s’ha 

de dur mascareta.  

2- Serà obligatori l’ús de mascareta tant per les entrades, sortides, per anar al lavabo i 

qualsevol espai d’ús comú.  

3- A l’entrada del pavelló, l’entrenador/a de cada equip, prendrà la temperatura a 

jugadors/es i staff tècnic i comprovarà que no es tingui cap símptoma. No es permetrà 

l’accés al pavelló si la temperatura és igual o superior a 37,5º.  

4- S’han de netejar les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada i sortida del pavelló i abans 

i després d’anar al lavabo.  

5- S’ha de venir canviat de casa i amb unes bambes de recanvi. El canvi de bambes es 

realitzarà abans d’entrar a la pista. I el calçat de carrer quedarà dins de la bossa. Les 

bosses es quedaran a la pista, al costat de la banqueta.  

6- No es podrà fer ús dels vestidors ni de les dutxes.  

7- Es faran servir els lavabos assignats pel conserge. Per anar al lavabo s’hi haurà d’anar 

amb mascareta i s’hauran de rentar les mans abans i després d’anar-hi.  

8- La sortida del pavelló es farà per la porta d’emergència del passadís dels vestidors. Es 

farà de manera esglaonada, amb distància de seguretat i mascareta.  

9- Cada jugador/a ha de portar la seva aigua i no la podrà compartir.  

10- Cada equip haurà de portar el seu gel hidroalcohòlic, mascaretes, guants i mocadors 

per fer la seva taula d’higiene. 



 

 

ESPECTADORS 

1- Per poder assistir als partits cal registrar-se amb anterioritat. El període de registre és 

des del dimarts fins el divendres de la setmana del partit a l’adreça següent 

https://linktr.ee/basquetlloret Allà trobareu els diferents partits que hi ha durant el cap 

de setmana. Heu de seleccionar els partits als quals voleu assistir i omplir el formulari 

amb les dades que se us demana. Si voleu assistir a més d’un partit, cal que us registreu 

a cada un d’ells. Un cop enviat el formulari, us confirmarà el vostre registre. En cas que 

l’aforament estigui complert us sortirà un missatge explicant aquest fet.  

2- Els menors d’edat que vinguin sols, s’hauran de registrar igualment. Si venen amb algú 

major d’edat, aquest els podrà afegir com a acompanyant.  

3- L’entrada al pavelló serà per la porta d’entrada principal i es podrà accedir de 20 minuts 

abans fins a la hora d’inici del partit. En cas d’haver partit abans, no es podrà entrar fins 

que la grada s’hagi buidat. En cas d’arribar un cop el partit hagi començat, ja no es podrà 

accedir. 

4- A l’arribada al pavelló haureu de donar el vostre nom i cognoms a la persona 

responsable de la porta per comprovar que us heu registrat. En cas que no us hagueu 

registrat us podreu registrar al mateix moment sempre hi quan l’aforament no estigui 

complert.  

5- L’aforament màxim permès serà de 45 persones quan es jugui a pista lateral. En cas de 

jugar pista central, l’aforament màxim serà de 90 persones. 

6- A l’entrada de la instal·lació es prendrà la temperatura de cada persona. No es 

permetrà l’entrada si la temperatura és igual o superior a 37,5º.  

7- A l’entrada de la instal·lació tothom s’haurà de desinfectar les mans amb gel 

hidroalcohòlic.  

8- Un cop finalitzat el partit, s’haurà de sortir amb ordre de la instal·lació per les portes 

d’emergència de l’extrem del pavelló. La sortida haurà de ser esglaonada. 

9- Aquestes portes d’emergència només es poden utilitzar per sortir, i no per sortir i 

tornar a entrar. 

10- Els espectadors i espectadores hauran de romandre asseguts al seu seient, amb la 

mascareta posada. No està permès menjar ni beure dins la instal·lació. 

https://linktr.ee/basquetlloret

