
 
 

MESURES COVID 19 
Pista Poliesportiva les 3 Xemeneies 

 

Entrades i Sortides 
 

 L'única entrada al pavelló serà per la porta principal del Carrer Vila i vila 44. 

 La Sortida es realitzarà per les portes d'emergència del parc o per la porta gran que dóna al 

Parc de les 3 xemeneies. 

 Per sortir de l'instal·lació abans d'hora és obligatori avisar al conserge, no es pot 

sortir lliurement. 

 Quan s'acabi l'activitat el conserge obrirà les portes per sortir de l'instal·lació, no es pot 

sortir lliurament. 

 Les portes de sortida només les podrà obrir/manipular el conserge, en cap cas els usuaris 

les podran tocar. 

 Una vegada s'accedeix a l'instal·lació, no es podrà baixar per l'interior. S'haurà de 

sortir pel carrer i tornar a entrar per la porta del C/ Vila i Vila 44, sempre avisant al conserge. 

Que cal fer des de casa: 
 

 Rentar roba i tovalloles a 60º (cada dia). 

 Desinfecció del calçat que s’utilitzarà a la pista. 

 Presa de temperatura abans de sortir de cases. 

 Informar de qualsevol símptoma i/o cas positiu de persones del vostre voltant. 

 Comunicació fluida amb el personal de l’instal·lació 

 

Mesures de seguretat al entrar a l’instal·lació 
 

 Obligatori el ús de mascareta a l'interior de l'instal·lació. 

 No es podrà treure la mascareta fins estar a la pista just abans de començar l'activitat. 

 Si l’activitat que es fa a la pista NO es ESPORTIVA, obligatori el us de mascareta durant tota 

l’activitat 

 A l'accedir a l'instal·lació serà obligatori, neteja de mans i neteja de calçat que proporcionarà el 

conserge. 

 Només podran accedir a l'instal·lació els participants de l'activitat i els seus responsables. 

 Està prohibit l'accés a l'instal·lació de familiars i amics per veure l'activitat. 

 És obligatori que cada usuari porti el seu calçat desinfectat de casa a l'entrar a l'instal·lació. 



 
 

Distància de seguretat: 
 

 1,5metres de distància entre persona. 

 Les entrades i sortides distància de seguretat entre les famílies. 

 
Espais i Meterials: 
 

 Espai de seguretat individual:  2,5m2 per persona. 
 

 No es podrà utilitzar els vestuaris ni cap espai de la planta baixa, fins a nova ordre del 
districte de Sants Montjuic. 

 

 Cada usuari porta el seu  material desinfectat, i no el podrà deixar a l’instal·lació.  
 

 Les úniques persones que podran deixar el seu material, seran els usuaris fixes, que tenen 
espai propi dintre de l’instal·lació.  

 

 Els usuaris fixes hauran de desinfectar els seu espai abans d’utilitzar el material. 
 

 Es ventilarà l’inst·lalació obrint portes d’emergència perquè circuli millor l’aire. 
 

Usuaris responsables. 
 

 El responsable de l'activitat haurà de passar llista cada dia i guardar el llistat diari. Ja que si 

hi ha algun cas sospitós poder traçar els contactes que han tingut. 

 Tots els usuaris hauran de dur el seu gel desinfectant i material desinfectat. 

 Cada 30 minuts serà obligatori fer neteja de mans als esportistes, aquesta neteja serà 

càrrec del responsable de l'activitat. 

 El ús dels lavabos seran controlats pels responsables de l'activitat, no es podrà utilitzar els 

lavabos per beure aigua, només s'utilitzarà el lavabo per fer les necessitats i serà obligatori 

fer neteja de mans abans de sortir d'ell amb sabó. 

 Només podrà accedir al lavabo 1 persona. 

 La neteja dels lavabos és farà cada hora a càrrec del conserge. 

 Cada usuari haurà de portar la seva aigua i la seva tovallola individual, no es podrà 

compartir cap peça de roba i/o tovalloles ni ampolles d'aigua. 

 No es podran utilitzar totes les grades. Només les que el conserge marqui a cada entintat.  

 Només es podran asseure en les grades que tenen un gomet blau. 

 Els seients seran desinfectats a l'inici de cada activitat. 

 



 
 

Competicions Oficials. 
 

 Només podrà entrar a la instal·lació els jugadors locals i visitants prèviament enregistrar en 

una llista que disposarà el conserge de la instal·lació. 

 Aquesta fulla serà l'oficial de la instal·lació o l'oficial de les federacions de bàsquet o de 

futbol. 

 Només podrà entrar un màxim de 44 persones de públic, 22 de l'equip local i 22 de l'equip 

visitant. Si no s'utilitzen totes les entrades, les podrà ocupar l'altre equip. 

 Arbitres i Taules hauran de registrar-se una vegada en entrar a la instal·lació. 

 Jugador, entrenador o públic que no estigui a la llista d'assistents no podrà accedir a la 

instal·lació. 

Coordinador d’activitats 

Cada grup de esportistes haurà de tindre responsable major d’edat.. Aquesta persona haurà de a 

controlar del seu grup d’esportistes, dels següents temes: 

 Cada esportista es farà un control de temperatura abans de sortir de casa. 
 

 Controlar que l’esportista no presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 
(febre, tos, dificultat respiratòria, diarrea...) o qualsevol altre quadre infecciós. 
 

 Que l’esportista no pateix cap d’aquestes malalties: 
 
o Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport 

ventilatori. 
 

o Malalties cardíaques greus. 
 

o Malalties que afecten el sistema immunitari. 
 

o Diabetis mal controlada. 
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