
PROTOCOL COVID PARTITS C.B. SANT JUST 

AL PARTIT NOMÉS PODRÀN ACCEDIR ELS/LES JUGADORS/JUGADORES, EL COS
TÈCNIC i DOS ACOMPANYANTS PER JUGADOR/A

DATA

PARTIT

JUGADORS/ES i COS TÈCNIC

L’accés i sortida del pavelló serà en grup i seguint el següent protocol:

ENTRADA:

1. El responsable de protocol del Club prendrà la temperatura a tots els esportistes i al cos tècnic. Si la
temperatura és superior a 37º no es podrà accedir a la instal·lació.

2. Un cop comprovada la temperatura i prèvia la neteja de mans amb gel hidroalcohòlic, s’accedirà
directament a la pista.

3. L’accés a la pista es realitzarà per la via marcada a tal efecte seguint el camí assenyalat.

4. L’entrada a la pista es pot realitzar 45 minuts abans de l’inici del partit i amb l’autorització del Delegat
de Camp.

NORMES DURANT EL PARTIT:

1. Cada equip disposarà de gel hidroalcohòlic a la seva banqueta.

2. Les  persones  de  la  banqueta,  jugadors/jugadores  i  cos  tècnic,  hauran  d’anar  sempre  amb
mascareta.

3. Un cop finalitzat el partit, cadascun dels equips ha de retirar de l’espai utilitzat qualsevol material d
´ús únic (aigües, mocadors, etc.).

4. Un cop finalitzat  el  partit,  l’equip abandonarà la instal·lació per la porta indicada pel Delegat  de
Camp.

ÉS OBLIGATORI OMPLIR LA GRAELLA DE REGISTRE DE JUGADORS/ES i COS
TÈCNIC I ENVIAR-LA EL DIA ABANS DEL PARTIT A L’ENTRENADOR DE L’EQUIP

LOCAL

Cal omplir totes les dades que es demanen



GRADA

L’accés i sortida de la grada serà en grup i seguint el següent protocol:

1. A la grada només hi podran accedir dos acompanyants per jugador.
2. Els  acompanyants hauran de constar  al  formulari  que us hem fet  arribar  i  no podrà accedir  cap

persona que no consti al formulari d’acompanyants.
3. El responsable de grada prendrà la temperatura als acompanyants i si aquesta és superior a 37º no

es podrà accedir a la instal·lació.
4. Un cop comprovada la temperatura i prèvia la neteja de mans amb gel hidroalcohòlic el Delegat de

Grada indicarà als acompanyants el lloc a on hauran de seure.
5. Tots els acompanyants hauran d’anar sempre amb mascareta i només podran entrar / sortir de la

grada amb el control del Delegat de Grada.

6. L’accès a la grada es farà 15 minuts abans de l’inici del partit i amb l’autorització del Delegat de
Grada.

7. No es podrà sortir de la grada fins a la finalització del partit.

8. Un cop finalitzat el partit els acompanyants abandonaran la grada per la porta indicada pel Delegat de
Grada

Gràcies per la vostra col·laboració.

ÉS OBLIGATORI COMPLIMENTAR EL FORMULARI D’ACOMPANYANTS i FER-LO
ARRIBAR EL DIA ABANS A L’ENTRENADOR DE L’EQUIP LOCAL

Cal omplir totes les dades que es demanen



GRAELLA REGISTRE DE JUGADORS/ES i COS TÈCNIC

NOM I COGNOMS DNI TELÈFON DE CONTACTE



GRAELLA REGISTRE DE GRADA

JUGADOR/A NOM i COGNOMS 
ACOMPANYANT

DNI TELÈFON DE 
CONTACTE


