PROTOCOL D’ENTRADA DE PÚBLIC ALS PARTITS al PAVELLÓ
IMPORTANT: En tots els casos és necessari omplir i entregar la declaració responsable i el llistat
d’acompanyants.
Assistència exclusiva per a familiars i/o acompanyants
Els familiars i/o acompanyants del Club de Bàsquet de Vilanova del Vallès tindran preassignada una
zona a les grades, en funció del tipus de partit que es jugui ( camp gran o 1/3 de pista) i els familiars
i/o acompanyants de l'equip visitant una altra zona a les grades.
És per això que:
1) És obligatori arribar al Pavelló a la mateixa hora de la convocatòria dels jugadors/es. L'ordre
d'entrada serà primer els jugadors i després els familiars i/o acompanyants. No es permetrà l'accés
posterior al recinte, és a dir, qui no hagi arribat a l'hora de convocatòria ja no podrà entrar com
acompanyant fora d'aquest horari. A l'entrada, igualment, caldrà omplir i entregar el document de
declaració responsable.
2) Els familiars i/o acompanyants dels jugadors/es no podran romandre a la instal·lació a veure
posteriors partits que s'hi disputin.
3) L'únic accés serà per la porta principal.
4) Els familiars o acompanyants assistents no podran abandonar durant el partit la localitat de la seva
zona assignada.
5) No es podrà accedir a les zones reservades a tècnics i jugadors/es.
6) La sortida del recinte es farà per la porta d’emergència, al final de la grada.
7) Els WC que s’hauran de fer servir durant el partit són els situats darrera de la grada, accedint-hi per
davant i no per la sala de fitness.
PROTOCOL GENERAL DE MESURES COVID-19
1) Serà obligatori dur la mascareta posada en tot moment des de la mateixa entrada al recinte.
2) Hi haurà control de temperatura als jugadors a l'entrada del Pavelló on es dispensarà també gel
desinfectant.
3) L'única porta d'accés serà la del costat del bar de la Zona Esportiva. Cada persona que hi vulgui
accedir haurà de signar (o dur ja signada) una declaració de responsabilitat vers la Covid-19 facilitant
nom, cognoms, telèfon mòbil de contacte i DNI.
4) Dins el recinte, en qualsevol dels seus espais, cal mantenir en tot moment la distància de seguretat.

5) Està totalment prohibit recolzar-se sobre les baranes delimitadores. Tampoc es podrà accedir a les
zones reservades a tècnics i jugadors/es.
6) Es recomana venir amb temps de marge.
7) La sortida del recinte es farà per la porta d’emergències de les grades.

