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PROTOCOL DE PARTITS - ESCOLA ORLANDAI 

MESURES COVID-19 

 

Us presentem la normativa covid-19 que caldrà seguir en aquesta represa de la competició en 

tots els partits que es juguin a l’escola Orlandai, per tal de reduir el risc de contagi i transmissió 

del virus. Aquest document es podrà modificar en funció de l’evolució de la pandèmia i les 

mesures i recomanacions vigents en cada moment.  

Les següents mesures seran aplicables durant la realització de les activitats i partits que es 
duguin a terme a la pista de l’escola Orlandai i d’obligat compliment per a totes les entitats, 
esportistes i usuaris de la instal·lació. 

 

ESPORTISTES, TÈCNICS I EQUIP ARBITRAL 

 Entraran a la instal·lació per la porta principal* de l’avinguda J. V. Foix, en el moment 

que algun responsable de l’entitat els ho indiqui, uns 45 minuts abans del 

començament del partit. (*veure plànol) 

 Poden accedir en aquest moment, tots els participants amb llicència federativa i 

hauran de fer-ho de forma conjunta. 

 En cas d’haver-hi un partit abans en joc, els responsables de l’entitat indicaran l’espai 

reservat per a poder escalfar i esperar a que finalitzi. 

 És obligatori l’ús de mascareta en tots els espais i en tot moment exceptuant els 

esportistes mentre estan duent a terme l’activitat esportiva (o escalfament). 

 És obligatori el rentat de mans a l’accedir a la instal·lació i en qualsevol moment que 

es consideri oportú en el transcurs de l’activitat. 

 Es recomana no fer ús dels vestidors i venir canviat de casa. En cas de necessitat 

puntual, caldrà demanar permís a un responsable de l’entitat i fer-ne ús amb les 

mesures adequades. 

 Tots els i les esportistes i tècnics hauran de portar el seu propi recipient per hidratar-

se. 

 La sortida serà en grup de tot l’equip per la mateixa porta principal que han entrat i 

mantenint sempre la distància mínima de seguretat amb qualsevol persona que no 

sigui del mateix grup bombolla. 
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ACOMPANYANTS 

 Entraran a la instal·lació per la mateixa porta principal* de l’Avinguda J.V Foix. (*veure 

plànol). 

 No es podrà entrar fins que algun responsable de l’entitat així ho indiqui i mai abans 

que els acompanyants d’un partit anterior, en cas d’haver-ni, hagin abandonat les 

instal·lacions. 

 Caldrà identificar-se amb nom i DNI a l’entrada per tal de poder omplir el registre 

individual d’assistents. 

 Els responsables de l’entitat indicaran la zona de públic per a tots els acompanyants, 

diferenciant la zona de l’equip local i la de l’equip visitant. 

 Es permet l’entrada a dos acompanyants adults per esportista fins un màxim de 24 per 

entitat. Es permetrà un acompanyant extra en cas de ser menor de 8 anys i sempre 

que vagi acompanyat dels adults del seu nucli familiar. 

 Serà obligatori l’ús de mascareta en tot moment i en tota la instal·lació. 

 Serà obligatori el rentat de mans en accedir a la instal·lació. 

 Els acompanyants hauran de quedar-se a la zona destinada al públic, mantenint les 

distàncies de seguretat pertinents, i no podran apropar-se a la pista ni a les zones de 

banquetes. 

 La sortida serà de forma ordenada i conjunta per la mateixa porta que han entrat tan 

bon punt finalitzi el partit. 

 

PLÀNOL ESCOLA I ENTRADES 
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NORMATIVA BÀSICA DE MESURES COVID-19 – Escola Orlandai 

ENTRADES I SORTIDES 
No es permet entrar a la instal·lació abans que algun responsable de l’entitat 
ho autoritzi. Hi haurà una torn d’entrada i sortida d’esportistes i tècnics i un 
altre pels acompanyants i públic. 
 
MASCARETES  
Serà obligatori l'ús de mascareta per entrar i sortir de la instal·lació. Dins de 
l’escola s’haurà de portar sempre la mascareta a excepció dels i les esportistes 
quan estiguin duent a terme l’activitat.  
 
DISTÀNCIA 
Caldrà mantenir la distància de seguretat a l’entrada i sortida de la instal·lació. 
Durant l’activitat, amb les persones que no siguin del mateix grup estable. I el 
públic, amb les persones que no formin part de la seva bombolla de   
convivència. 

TEMPERATURA  
Tots els participants i usuaris de la instal·lació s’hauran pres la temperatura 
abans de venir a les instal·lacions per confirmar que no tenen símptomes que 
impedeixin fer l’activitat.  
 
VESTIDORS: 
Es prioritza la no utilització dels vestidors i es demana a tothom que es vingui 
canviat de casa. En cas de necessitat puntual, caldrà demanar permís a un 
responsable de l’entitat i fer-ne ús amb les mesures adequades i sota la seva 
responsabilitat. 
 
AIGUA 
Cada jugador/a ha de portar el seu propi recipient per hidratar-se.  
En cas d’utilitzar la font per reomplir caldrà rentar-se bé les mans abans i 
després.  

 

NETEJA MANS I GEL 
Caldrà fer us dels dispensadors de gel hidroalcohòlic al entrar i sortir de la 
instal·lació i una neteja de mans en cas d’haver de fer servir els lavabos o en 
qualsevol altre moment que els responsables de l’entitat ho considerin oportú.  

 
REGISTRE USUARIS 
Per facilitar la traçabilitat en cas de contagi, caldrà identificar tots els 
participants i usuaris de la instal·lació per tal de tenir un registre diari dels 
assistents a cada partit. 


