
 

 
 
 
PROTOCOL COMPETICIONS AL PAVELLÓ MUNICIPAL DEL COMPLEX ESPORTIU DE CAN 
CASABLANQUES – CARRER PRIORAT S/N 
 
Informar-vos de les mesures preventives davant la COVID-19 que serà d´OBLIGAT compliment 
per part de les i els esportistes i acompanyants que hi vulguin accedir per jugar o veure els partits 
que es disputi al pavelló municipal. 
 
1. Els partits dels majors de 18 anys es faran a porta tancada. 
2. Els partits en que hi participin menors d’edat, cadascun d’ells podrà venir acompanyat per 

un adult. 
3. No és permès  l´ús dels vestidors. Les i els jugadors hauran de venir canviats de casa i, un 

cop finalitzat l´entrenament, sortir de les instal·lacions sense canviar-se. 
4. Per l’accés d’esportistes a la instal·lació, el responsable d’equip s’identificarà a la recepció 

on el personal l’indicarà per on accedirà el seu grup d’esportistes. Aquest pot canviar segons 
jornada i nombre de partits. 

5. L’accés de les i els acompanyants als partits on participin menors, en el nombre permès, 
també serà en grup i sempre per la recepció fins la graderia on es seurà guardant les 
distàncies de seguretat. Caldrà facilitar relació de persones que accedeixen a la graderia per 
garantir traçabilitat. Aquest llistat es podrà enviar prèviament i de forma preferent a 
cemsantquirze@ferrovial.com. Cas de no poder enviar-lo, es podrà lliurar en paper en 
arribar. 

6. En tots els accessos es trobarà dispensador de gel hidroalcohòlic amb el que caldrà 
desinfectar-se les mans, així com màrfegues amb virucida per desinfectar el calçat. 

7. L’accés a la instal·lació es farà sempre amb mascareta i de forma esglaonada per evitar 
aglomeracions. 

8. En cap cas es permetrà un accés esglaonat ni d’esportistes ni d’acompanyants. 
9. La visualització dels partits es recomana mitjançant la plataforma de retransmissió de 

partits en streaming que ja és operativa. L’entitat local facilitarà l’enllaç per accedir-hi. 
10. La sortida es farà en tots els casos, de forma esglaonada, per la porta blanca de serveis del 

pati empedrat de la instal·lació, a la que esportistes arribaran sortint per la porta gran de 
serveis del propi pavelló, mentre que acompanyants hi arribaran baixant les escales de les 
graderies. 

11. A tota persona que surti de la instal·lació no se li permetrà el reingrés a la mateixa. 
12. En cas de dur aigua pels esportistes, cada jugador/a disposarà de la seva ampolla d´aigua 

marcada amb el nom. 
13. Serà responsabilitat de l’entitat la gestió de les Declaracions Responsables de les i els seus 

esportistes, així com de les seves actualitzacions. 
14. Serà responsabilitat de les i els esportistes adults i dels pares o tutors dels menors d’edat 

comunicar símptomes compatibles amb el covid i no assistir al partit, fet que es comunicarà 
al responsable d’equip que iniciarà el protocol necessari. 

15. En el cas de que un contacte estret de qualsevol esportista hagi estat positiu en test PCR, 
l’esportista haurà de guardar els 10 dies de confinament i 4 de vigilància. 

16. En el cas que un esportista de l’equip hagi estat positiu en test PCR, l’equip haurà de guardar 
els 10 dies de confinament i 4 de vigilància, suspenent-se el partit, fet que es comunicarà al 
servei d’Esports de l’ajuntament. 

17. En el cas que un dels participants o assistents a partit sigui positiu en test PCR posterior al 
partit, haurà de comunicar-se a l’organitzador per poder identificar tots els seus contactes 
estrets durant el partit. 
 

Tots aquests punts son d´obligat compliment per a tothom del Club. 
 
Agraint per endavant la vostra col·laboració, quedem a la vostra disposició al 937216800 i a 
esports@santquirzevalles.cat. 


