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PROTOCOL COVID 19 CB ALISOS
PISTA CARRER AGRICULTURA 204

 ESCOLA LA CAIXA

Acompanyants

➢ L'Accés a la pista serà per l'accés habitual al carrer Agricultura 204
➢ Serà permès l'accés a dos familiars adults per jugador fins a un màxim de 24 

persones per equip. Es permetrà un acompanyant menor de sis anys amb els adults 
sempre que siguin del mateix nucli familiar.

➢ Exemple:
Mare i pare
Pare i avi
Mare i germà
Pare, mare i germà menor de 6 anys

➢ Serà obligatori l'ús de mascareta en tot l'espai i en tot moment durant el partit
➢ Serà obligatori el rentat de mans a l'entrada a la instal·lació
➢

➢ Els acompanyants no es podran apropar a la pista ni a la zona de les banquetes.
➢ L'accés a la pista serà en el moment que marquin els responsables de la instal·lació, 

no es podrà entrar fins que els acompanyants del partit anterior hagin marxat.

Jugadors i Staff

➢ L'accés a la pista serà 45 minuts abans del partit i només podrà accedir l'staff amb 
llicencia federativa.

➢ Serà obligatori l'ús de mascareta en tots els espais menys a les pistes de joc (partit i 
escalfament)

➢ Serà obligatori l'ús de la mascareta per part de l'entrenador/a i de la resta de la staff 
en tot moment.

➢ Serà obligatori el rentat de mans al a entrar a la instal·lació.
➢ No es podrà fer ús dels vestidors, els participants hauran de venir canviats de casa.
➢ Cada jugador haurà de portar la seva ampolla individual de beguda.
➢ Els participants no podran estar en contacte amb els acompanyants fins el final de la

practica esportiva

Serà obligatori donar el nom i el teléfon de tots els assistents per fer el registre
que demana la FCBQ, en un llistat envïat al club abans de Divendres
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