
PROTOCOL PARTITS

CLUB ESPORTIU SANT IGNASI

L’objectiu d’aquest document és establir les normes i mesures preventives i sanitàries
que es portaran a terme durant la celebració de partits a l’instal·lació del Club Esportiu
Sant Ignasi, amb la intenció de disminuir el risc de contagi i transmissió del virus
SARS-CoV2. Aquest document complementa el Protocol d’activitats de l’equipament i es
podrà modificar en funció de la evolució de la pandèmia i de les normes i
recomanacions vigents en cada moment.

Accés a l’equipament

- Porta d’accés: La porta d’accés, tant per entrar com per sortir, serà per C/General
Vives num. 20-42.

- Limitació participants: podran accedir a l’equipament el personal per als partits:
- Participants amb llicència federativa o escolar i inscrits a l’acta del partit
(jugadors, tècnics, auxiliars, delegats,...).
- Àrbitres.
- Màxim 2 responsables per equip.

- Horari d’entrada: Els equips (jugadors, tècnics, auxiliars, delegats,...) podran accedir
a l’equipament 1 hora abans de l’inici del partit.

- Limitació públic: Cada jugador/a podrà portar com a màxim a 2 acompanyants.
Aquests podran entrar a la instal·lació 20’ abans de l'inici del partit i sortir d’aquesta
tan bon punt finalitzi l’encontre.

- Esglaonar accés: Per tal d’evitar una alta concentració de persones, cada equip
(jugadors, tècnics, auxiliars, delegats,...) realitzarà una entrada conjunta de manera
controlada. Els acompanyants realitzaran el mateix procediment 20’ abans de l'inici
del partit.

- Registre: Per accedir a l’equipament esportiu, caldrà que cada persona del públic
estigui inscrita al full de registre que trobarà en el control d’accés a l’entrada de
l’instal·lació.
En el cas del equips (jugadors, tècnics, auxiliars, delegats,...), NO caldrà realitzar
el registre.

- Mascareta dins l’instal·lació: És obligatori l’ús de la mascareta per tal d’accedir a les
instal·lacions. Dintre de l’equipament s’haurà d’anar sempre amb mascareta i només
els i les esportistes se la podran treure en el moment de realitzar l'activitat.



- Control de temperatura: Es prendrà la temperatura corporal a totes les persones que
accedeixin a l’equipament. Les persones amb una temperatura superior a 37,3º no
podran accedir a les instal·lacions.

- Gel hidroalcohòlic: tots els participants, en el moment d’accedir a l’equipament,
hauran de desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.

Vestidors

- Accés a vestidors: Només podran accedir als vestidors els i les jugadors/es i els i les

membres del staff tècnic, tot i que es recomana evitar el seu ús i venir canviats
de casa, sobretot en els casos de proximitat.

- Els vestidors romandran oberts i seran d’ús lliure.

- Cada equip podrà utilitzar un màxim de 2 vestidors.

- Mascareta dins dels vestidors: Es portarà la mascareta dintre dels vestidors sempre.

- Aforament vestidors: Es limita l’aforament als vestidors (6 jugadors/es màxim) en
funció de les recomanacions i normatives vigents.

- Distància: Es mantindrà la distància de seguretat al canviar-se.

- Correcte ús dels vestidors: Caldrà emportar-se la roba al terreny de joc i deixar-lo a
prop de la banqueta de jugadors/es, i deixar així lliure el vestidor.

- El Club Esportiu Sant Ignasi no es responsabilitza de la pèrdua o robatori d’objectes
en els vestuaris i resta de la instal·lació.


