
10 Una vegada finalitzat el partit, la sortida es farà
de manera conjunta per facilitar la tasca de
neteja i desinfecció. 

1 Entrada i sortida es farà per la porta C/ Sant
Mateu 

Protocol Covid
Desenvolupament dels partits

2 Per accedir a la instaŀlació els equips hauran
d'estar complets  

3 La convocatòria sempre serà 30 minuts abans de
l'inici del partit (màxima puntualitat) 

4 Mai es podrà accedir a la instaŀlació fins que no
ho autoritzi algun responsable 

5 S' haurà de prendre la temperatura i fer higiene
de mans abans d'entrar a la instaŀlació 

6 Permesa entrada al públic (mirar protocol adjunt)

7 No es poden fer ús dels vestidors, tothom  haurà
de venir canviat de casa 

8 Cadascú haurà de portar a la seva bossa una
ampolla d'aigua i una tovallola d'ús individualitzat 

9 Ús obligatori de la mascareta amb excepció de
portar-la durant la pràctica esportiva els
jugadors/es



PROTOCOL ENTRADA DE PÚBLIC A LES INSTAL.LACIONS 

COL.LEGI JESÚS, MARIA I JOSEP-MANYANET SANT ANDREU 

COMPETICIONS OFICIALS A PARTIR DEL DISSABTE 20 DE MARÇ DEL 2021 

 

Seran d’obligat compliment les següents instruccions acordades per les diferents 

seccions en reunió mantinguda telemàticament el 18 de març del 2021. 

- Per complir amb la normativa vigent en relació a l’aforament, es permetrà que 

accedeixin a l’escola un màxim de dues persones per esportista en cada partit. 

- Els responsables de les seccions s’encarregaran d’elaborar una llista amb els 

assistents a cada partit (amb nom, cognom i número de telèfon) que haurà 

d’estar en poder de la corresponent secció com a màxim el dijous de la setmana 

del partit. També cada secció serà responsable de demanar la mateixa 

informació a l’equip visitant, que haurà de lliurar-la en el mateix termini. 

- El públic assistent es col.locarà en els llocs determinats i marcats al voltant de la 

pista corresponent, respectant la distància d’un metre i mig entre marca i marca. 

- El públic assistent accedirà a l’escola deu minuts abans de l’inici del partit, 

entrarà de forma conjunta separats per equips, i un responsable de la secció 

comprovarà que el número de persones que accedeixen correspon amb les llistes 

prèvies. Es farà una excepció en el cas que hi hagi dos partits seguits a la mateixa 

pista amb poc temps de diferència, en aquests cas el públic del partit no podrà 

entrar fins que hagi marxat el públic del partit anterior. 

- En finalitzar el partit el públic marxarà sense demores sense els esportistes, que 

sortiran posteriorment acompanyats dels seus responsables. 

- És obligatori l’ús de mascareta en tot moment, i a l’entrada es prendrà la 

temperatura de cada persona i s’administrarà gel hidroalcohòlic.  

- El públic no es podrà moure del lloc assignat durant el partit excepte per usar els 

serveis. Els responsables de les seccions seran els encarregats de comprovar que 

cap espectador incompleix aquesta norma i que ningú té un comportament 

inadequat i incompatible amb les mesures de seguretat. 

- No es podrà accedir a l’escola amb menjar i beguda per impedir un mal ús de les 

mascaretes. 

- Les seccions són responsables de marcar els llocs assignats al públic abans del 

primer partit de cada jornada, i de retirar les marques després del darrer partit. 

- Al marge de l’assistència de públic, es podran utilitzar els vestidors únicament en 

els casos en que es consideri imprescindible, i en cap cas les dutxes. Els àrbitres 

queden exempts d’aquesta norma. 

Aquest protocol complementa o modifica, segons procedeixi, els protocols presentats 

per cada secció al principi de la temporada, amb l’objectiu d’adaptar-los a la normativa 

vigent publicada pel PROCICAT i validada per la Secretaria General de l’Esport. 

VOCALIA D’ESPORTS – 18 DE MARÇ DEL 2021 



Accés instal·lació

● Accés pel carrer Sant Mateu.



Camp de la Sibèria (Col·legi Jesús, Maria i Josep) 

Carrer Pare Manyanet 5 

08030 Barcelona 

 

REGISTRE ACCÈS DELS ASSISTENTS AL PARTIT LA SIBÈRIA (COL·LEGI JESÚS, 
MARIA I JOSEP) 

 
Els relacionats accediran al col·legi Jesús, Maria i Josep com acompanyants del jugadors de 
l’equip ressenyat, autorresponsabilitzant-se de que en el darrers 14 dies no ha estat positiu en 
Covid19, ni ha tingut contacte estret amb una persona que hagi estat positiva, ni ha tingut 
simptomatologia compatible amb la Covid19. 
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