
 

Protocol d’obertura i accés al públic de 

l’Esport Base del Papiol 

 

Equips i jugadors 
 

 Tots els membres de l’equip han d’entrar junts a la instal·lació, mantenint la 

distància  i usant correctament la mascareta. 

 L’entrada dels equips es farà per separat, com a màxim 45 minuts abans del 

partit. 

 La persona responsable de l’accés prendrà la temperatura i indicarà on han 

d’anar els participants. 

 S’ha de venir canviat per jugar, excepte el calçat que es canviarà en una zona 

habilitada. 

 No es podrà fer ús de vestuaris per canviar-se o dutxar-se, però si per anar al 

lavabo. 

 Les motxilles es deixaran a una zona habilitada del camp o al vestuari. 

 És permetrà l’accés a vestuaris a equips que s’han desplaçat més de 100 km. 

 Hi haurà diversos punts d’higiene en tota la instal·lació i accessos. 

 És obligatori l’ús de mascareta en tot moment. 

 Les reunions d’equip es podran fer a les cantonades de la pista habilitades. 

 No és podrà accedir a la pista sense l’autorització del delegat de camp. 

 Només podran entrar a pista els anotadors i les persones amb fitxa federativa. 

 El partit es disputarà seguint els protocols de la FCBQ 

 Al acabar el partit s’abandonarà la pista el més ràpid possible. 

 Després del partit es podrà estirar i canviar el calçat en una zona habilitada en 

una zona habilitada. 

 La sortida de la instal·lació es farà per la porta superior en bloc i per ordre. 

 Cal evitar aglomeracions i circular per l’itinerari indicat. 
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Públic 
 

 L’aforament queda limitat a 30 persones, 15 acompanyants per equip. 

 Es farà un registre de les dades de tots els assistents. 15 dies després es 

destruirà aquest registre. 

 

 Pel control d’accés cal omplir Individualment el formulari disponible en el 

següent enllaç: https://forms.gle/kgNhQpUU7k8Jbvx28 

 

 Cal fer la inscripció abans del divendres a les 20:00. 

 L’entrada d’un grup d’espectadors es farà en bloc. 

 Si no s’ha fet la inscripció via internet es proporcionarà un document que cal 

omplir amb les dades de tot el bloc abans d’entrar. 

 El procés d’admissió de públic es farà 15 minuts abans de l’inici del partit. 

 L’entrada es farà per la porta principal del pavelló 

 S’autoritzarà l’accés després de validar les dades i prendre la temperatura. 

 L’ús de la mascareta és obligatori en tot moment. 

 No és pot menjar ni beure a la graderia. 

 Es podran fer servir els lavabos complint l’aforament de 1 persona. 

 Un cop a la grada es podrà seure en els seients marcats. 

 Els seients precintats no seran aptes per seure, a fi de mantenir la distància de 

seguretat. 

 Els convivents podran seure junts. 

 No es pot canviar de seient durant el partit.  

 A la graderia hi haurà punts d’higiene. 

 La sortida es farà per la porta superior. 

 En el moment de sortida (mitja part o final) primer ho farà la graderia més 

propera a la sortida. 

 La sortida es farà de forma ordenada i respectant les distàncies. 

 Un cop a fora, evitar aglomeracions. 

 Es podrà sortir durant el partit però per entrar caldrà fer-ho per la porta 

principal de nou. 

 El comportament a la graderia haurà de ser corresponent a les mesures de 

seguretat. No aixecar-se, cridar, fer moviments bruscos, menjar... Del contrari 

el delegat de camp tindrà dret a fer fora a algú de la instal·lació. 

 Si el punt anterior ocasionés problemes es trucaria a la Policia Local. 

 

En cas de dubtes contacteu amb nosaltres: 

 Telf: 639516343 

 Correu: ebpapiolbasquet@gmail.com 

https://forms.gle/kgNhQpUU7k8Jbvx28

