
 

 

PROTOCOL COVID PAVELLÓ SUD CE ESCOLA DEL CARME 

Aforament en partits a un terç de pista: 

- 1 acompanyant per jugadora i personal del cos tècnic (15 persones) 

- Assistents totals màxims: 30 

Aforament en partits a pista llarga: 

- 2 acompanyants per jugadora i personal del cos tècnic (30 persones) 

- Assistents totals màxims: 60 

Llistat d’assistència 

El club visitant haurà de facilitar, amb el divendres anterior al partit com a data límit, un 

llistat amb el nom i el telèfon dels acompanyants per a poder facilitar la traçabilitat. En 

el cas que no arribi aquesta llista abans de la data límit, no es pot garantir que es permeti 

l’entrada dels acompanyants. De la mateixa manera, totes aquelles persones que no 

estiguin en el llistat facilitat pel club visitant no podran accedir a l’instal·lació. 

Accés a la instal·lació: 

- L´accés es realitzarà per la zona de Pardo Bazán per l’entrada principal. 

- En el cas de no haver-hi cap partit abans, els equips podran entrar 45 minuts 

abans de l’inici del partit. 

- En cas d’haver-hi partit, l’entrada a l’instal·lació serà 30 minuts abans, per a 

garantir la seguretat tant dels participants que entren com la dels que surten. 

- En ambdós casos l’accés al públic serà 10 minuts abans de l’inici. 

- A l’entrada de l’instal·lació hi haurà el control d’assistència així com la presa de 

temperatura i material per a la desinfecció.  

- Les jugadores i el cos tècnic accediran a la pista per el passadís més allunyat de 

l’entrada (passadís de peus bruts) i travessant un dels vestuaris habilitats.  

- El públic accedirà a la zona de grades pujant l’escala que es troba a ma dreta. Els 

assistents hauran d’ocupar les files inferiors de la graderia i situar-se respectant 

les distàncies de seguretat. 

 

 



Escalfament:  

- En el cas que s’hagués de realitzar escalfament previ i no es disposés de temps 

per a realitzar-se a la pista, aquest es podrà realitzar a la part superior de les 

grades. 

Sortida de l’instal·lació: 

- Finalitzat el partit, la sortida dels assistents es realitzarà per la sortida de situada 

al final de les grades que dona al carrer Josep Comes (costat contrari per on s’ha 

entrat). Un cop els assistents hagin abandonat l’instal·lació, les jugadores faran 

el mateix, per la porta situada al final dels passadissos (també al costat contrari 

per on s’ha entrat). 

 

 

 

 

Ús de WC i vestidors: 

- Els vestidors tan sols estaran oberts per a permetre l’accés a la pista i per a fer el 

canvi de roba indispensable, però no per a dutxar-se o realitzar xerrades 

tècniques. 

- Els lavabos situats a peu de pista estaran oberts per a jugadores, cos tècnic i 

personal arbitral, però es recomana només fer-ne ús en casos indispensables. 



 


