
PROTOCOL D’INSTAL·LACIÓ COVID-19

INFORMACIÓ PRÈVIA ALS CLUBS/ENTITATS ESPORTIVES

ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ DEL PÚBLIC

Tal com marca el protocol còvid de la FCBQ ja no és necessari registrar el
públic assistent i tampoc és necessari limitar l’aforament. Tot i així, el públic
assistent  s'haurà d'esperar a la placeta fins que finalitzi el partit anterior.

Dintre la instal·lació és obligatori portar mascareta en tot moment excepte
els jugadors que estan jugant.

Un cop dins la instal·lació el públic visitant es situarà davant la banqueta
visitant i el públic local davant la banqueta local, de manera que es
mantingui una separació entre el públic dels dos equips.

Respecte a la retransmissió/gravació dels partits. Només ho permetrem si
qui vol gravar el partit ens fa arribar un full de cada equip signat, on digui
que tots els jugadors i tutors legals estan d'acord amb què es retransmeti el
partit.

VESTIDORS

Està prevista la disponibilitat de vestidors amb les següents limitacions:

Es podran utilitzar els vestidors per canviar-se de roba. Un cop canviats de
roba recollirem totes les bosses i es deixarà el vestidor buit.  Les bosses les
deixarem al costat de la banqueta del nostre equip.

Es recomana, a ser possible, venir canviats de casa i marxar a casa per
canviar-se i dutxar-se. Aquelles persones que no tinguin accés a un espai
privat per dutxar-se després del partit, podran fer ús de les dutxes. El temps
utilitzat per dutxar-se ha de ser el menor possible, i no pot excedir en cap
cas dels 30 minuts de la finalització del partit.

Està totalment prohibit fer la xerrada pre i post partit a dintre dels vestidors.

Hi haurà, a més, disponibilitat de lavabo públic.



PROTOCOL D’INSTAL·LACIÓ COVID-19

INSTRUCCIONS PELS ESPORTISTES I EQUIP TÈCNIC D’AMBDÓS EQUIPS

Podran entrar a la instal·lació 30 minuts abans del partit, només aquells
esportistes que necessitin fer ús del vestidor.

Un cop canviats pujaran a escalfar a la placeta (o al tunnel d’accés a la
mateixa en cas de pluja).

Quan se'ls avisi des de recepció ja podran accedir a la pista.

A Barcelona, 22 d’octubre de 2021

Centre d’Esports IPSI


