PROTOCOL D’ACCES INSTALACIONS
Darrerà actualització 22/03/2021

AB PREMIÀ

PROTOCOL A LES INSTALACIONS DE PREMIÀ DE MAR
Darrerà actualització 22 de març de
2021

En base a la ultima actualització de mesures COVID decretades per la Secretaria General del
Esport i Activitat Física, així com al protocol elaborat per l’Ajuntament de Premià de Mar, com
a propietari de les instal·lacions on juguen els equips del AB Premià, i per la regulació a la
tornada d’espectadors als partits de competició oficial, s’estableixen les següents mesures
pels partits que es disputin a partir del proper 22 de març de 2021 a les instal.lacions de
bàsquet de la ciutat:

1- La instal·lació s’obrirà 35 minuts abans del començament del primer partit
2- Els equips que juguin a continuació d’un altre partit accediran a la pista una vegada totes
les persones del partit anterior hi siguin fora de la instal·lació, menys l’entrenador o
responsable per portar a terme els temes administratius amb la taula.
3- Els equips entraran en grup i es prendran les mesures covid pròpies del accés, mans i
temperatura, l’accés es farà amb calçat NO de joc i es proporcionarà un espai pel canvi
del mateix.
4- Els jugadors han de venir amb la roba de joc ja posada.
5- Els equips no es podrà fer us dels vestidor en cap moment. Es permet el canvi de roba
puntual d’alguna jugadora en un vestidor, però en cap cas la utilització de dutxes, o la
assignació d’un vestidor a tot l’equip. Els equips sortiran per la porta d’emergència situada
al final de la pista.
6- No es podran fer xerrades tècniques als vestidors.
7- Els equips hauran d’implementar un full amb la relació de jugadores, tècnics i directius que
presenten.
8- Nomes podran accedir 5 directius per equip.
9- Podran accedir 2 espectadors per jugador/a. Es portarà el control amb la relació de
jugadors/es i el full de localització (Annex).
10- Cada espectador haurà de dir el nom i cognoms del/la jugador/a que venen a veure.
11- A la entrada es prendrà la temperatura a tothom i es posarà gel hidroalcohòlic a les mans,
i omplir el full de localització i autoresponsabilitat.
12- Serà obligatori l’ús de la mascareta en tot moment.
13- Cada espectador haurà d’entrega a la entrada una declaració de localització i
autoresponsabilitat.

14- En cas d’entrada de menors, la declaració de localització i autoresponsabilitat haurà d’estar
signada pel pare/mare/tutor.
15- Els menors computen igual que els adults en quan al numero d’acompanyants.
16- A la grada s’haurà de guardar la distancia de seguretat de 1,5 metres respecte a
persones d’un altre grup de convivència familiar.
17- Un cop el partit hagi finalitzat, els acompanyants sortiran de les instal.lacions esportives
per deixar l’accés els propers grups.
18- El Delegat de Compliment de Protocol del club es reserva el dret d’entrada de totes
lespersones que puguin accedir a la instal·lació.

Enric Cervera i/o Enrique Mariscal
Cap de Protocol COVID AB Premià

AB PREMIÀ
C/ Camí del mig 62, 08330 – Premià de Mar

coordinadors@abpremia.com

ÀREA RESPONSABLE DE COVID-19

RELACIÓ DE MEMBRES D'EQUIP
NOM EQUIP
CATEGORIA
DATA

HORA

PISTA DE JOC
JUGADORS/ES
NOM

COGNOMS

NOM

COGNOMS

DNI o MOVIL

ACOMPANYANTS

STAFF TECNIC
DNI

JUNTA DIRECTIVA
NOM

COGNOMS

DNI

ACOMPANYANTS

ÁREA RESPONSABLE DE COVID-19

FORMULARI DE LOCALITZACIÓ DELS
ASSISTENTS
JUGADOR/A ACOMPANYAT/ADA
EQUIP
CATEGORIA
Nom i cognoms:

DNI

Adreça:
Número de telèfon

Correu electrònic:

Països o CCAA visitats en els últims 7 dies:
Respondre a les següents preguntes relacionades amb els últims 14 dies:
PREGUNTA

SI

NO

Va tenir contacte pròxim amb algú Diagnosticat amb la malaltia COVID - 19?
Va proporcionar atenció directa a pacients de COVID - 19?
Va visitar o va romandre en un ambient tancat amb algun pacient amb la malaltia COVID19?
Va treballar/estudiar de manera pròxima o compartint el mateix ambient laboral o de
classe amb pacients de COVID - 19?
Ha viatjat amb un pacient COVID - 19 en qualsevol mitjà de transport?
Ha viscut en la mateixa casa que un pacient COVID – 19

Aquesta informació es podrà compartir amb les autoritats locals de Salut Pública per a permetre un
ràpid rastreig de contactes si un/a participant en l'esdeveniment sofreix la malaltia COVID-19 o va
arribar en contacte amb un cas confirmat. Per mitjà de la signatura del present autoritzo el registre de
temperatura corporal, adequat a la fi exprés de les mesures de prevenció COVID19 per a les activitats
de l'organitzador

Signatura (El pare/mare/tutor en cas de ser menor d’edat):

A Premià de Mar, a

AB Premià

C/ Cami del mig62,

de

de 2021

08330 Premià de Mar

coordinadors@abpremia.com

