
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Protocol de seguretat Pavelló municipal de Torrefarrera 
 

 
POLIESPORTIU/PARTITS 

 

 ENTRADA JUGADORS/ES 

 

- Es farà per la porta principal del poliesportiu, els equips hauran d’entrar en bloc 
(jugadors i cos tècnic alhora). 

 

 Els equips que juguen en la primera franja horària (09:30h o 16:00h) 
podran accedir 45 minuts abans del partit a la instal·lació. 

 Els equips que juguen en la segona i tercera franja horària, podran 
accedir 30-40 minuts abans del partit a la instal·lació. 

 

- Un cop dins, el responsable de la instal·lació li donarà la clau del vestuari al responsable 
de l’equip i podran accedir-hi respectant les distàncies interpersonals. 

- S’habilitaran les grades laterals per a que, tant l’equip local com el visitant, puguin 
esperar a que acabi el partit que s’estigui disputant i a que surtin tots els jugadors o 
jugadores que hi hagi a la pista. Un cop hagi marxat tothom, es podrà accedir a la pista. 

- L’escalfament, si l’àrbitre ho permet, es podrà fer als laterals de la pista. Si no fos el cas, 
es pot escalfar al carrer sempre i quant es faci amb unes sabatilles diferents a les que 
s’utilitzaran per disputar el partit. 

- Al finalitzar el partit els jugadors/es hauran d’abandonar amb la major brevetat possible 
la pista, per facilitar l’entrada als propers participants. 

- Es podran utilitzar les dutxes tot i que no es recomana. 

 

 PÚBLIC – MÀXIM 2 ACOMPANYANTS PER JUGADOR/A 

 

- El públic dels partits de la primera franja horària podrà entrar 20 minuts abans de 
l’inici del partit. Es prendrà la temperatura i posteriorment es facilitarà el nom, DNI i 
telèfon per poder portar un control exhaustiu de qui hi ha a la instal·lació en tot moment.  

- El públic dels partits de la segona i tercera franja horària haurà d’esperar fora fins 
que tot el públic del partit anterior hagi sortit. 

 

o És obligatori l’ús de la mascareta dins de les instal·lacions durant tot el partit.  

o Està prohibit ocupar al seients senyalitzats amb una “X”, només es poden ocupar 
els  permesos. 

o Mantingueu la distància de seguretat en tot moment. 

o Al finalitzar el partit és obligatori sortir del pavelló i esperar-se fora, queda 
prohibit esperar als jugadors/es dins de la instal·lació. 

o El pavelló té un aforament limitat de 54 persones, si s’arriba al límit no es 
permetrà l’entrada. 

o Es permetrà l’entrada de 2 acompanyants per jugador/a. 

o El personal responsable del pavelló podrà expulsar del recinte qualsevol persona 
que no compleixi amb la normativa. 


