
19 de Març 2021

PROTOCOL: Accés Públic

Des de Diagonal Sports&Fitness Club us detallem el protocol a seguir a la instal·lació
Campus UPC Nord:

Jugadors/es i cos tècnic:

- Tot l’equip esperarà a l’exterior de la instal·lació fins que un membre del cos tècnic
local els acompanyi a l’interior.

- Es prendrà temperatura i disposareu de gel hidroalcohòlic
- És possible fer ús del vestuari per canviar-se i dutxar-se al finalitzar el partit

Públic:
- Es permet l'entrada de dos acompanyants per jugador/a.
- No podran accedir les persones que no figurin al llistat al que s’haurà d’inscriure.
- Tots els aficionats, hauran d'esperar a l’exterior de la instal·lació, davant la vidriera

on es veu el gimnàs i els avisarem per fer l'entrada.
- Cal respectar les distàncies de seguretat i no acumular-se davant la porta d’entrada.
- No es podrà entrar fins que no finalitzi el partit anterior i les grades estiguin buides.
- L’entrada es realitzarà en grups de 7 persones que es comprovaran amb el llistat.
- Un cop dut a terme el registre, es procedirà a la desinfecció: del calçat a l’estora

desinfectant i de les mans amb el gel hidroalcohòlic.
- Hem disposat les graderies amb marques que assignen els espais d'ús per al públic.
- Tot el públic estarà situat al pis del mig. En cap cas estaran al pis inferior (el de la

pista).
- Un cop acomodat no podran circular exceptuant per fer ús dels serveis disponibles

per al públic a la planta 0 (planta superior).
- Els serveis destinats al públic són a l’accés del costat de la sala de fitness
- Es prohibeix el consum de menjar i begudes.
- No es pot fumar.
- És obligatori l’ús de mascareta per tota la instal·lació.
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ANEX1: LLISTAT PÚBLIC
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