
          PROTOCOL DE LES COMPETICIONS FEDERADES AL PAVELLÓ MUNICIPAL DE NAVARCLES  

✦ Les entrades seran amb control d'accés, mascareta, rentat de mans i presa de temperatura (si aquesta es superior a 37’3oC no es permetrà l’accés)  
 Es demana la neteja de les sabatilles amb l’estoreta de l’entrada.  

✦ Mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres entre persones a l’entrada i a l’espera de realitzar l’activitat.  

✦ Els jugadors/es, equip tècnic i àrbitres hauran d’omplir un full de registre de control d’assistència 45 minuts abans de l’inici de la competició. 

✦ L’entrada dels equips es recomana que sigui conjunta.

✦ El públic assistent, per a poder entrar a la instal·lació haurà de registrar-se amb el Codi QR que es trobarà a l’entrada.

✦ Es recomana però no és obligatori ,dur la mascareta durant la pràctica esportiva dins la pista (jugadors/es i àrbitres), mentre que serà obligatòria per 
a tothom en tota la instal·lació esportiva: jugadors/es a la banqueta, staff tècnic, auxiliars de taula i públic.

✦ Els vestidors romandran tancats tant per jugadors/es com per àrbitres. 

✦ El material d’ús comunitari s’haurà de desinfectar després de cada activitat.  

✦  L’accés a la pista joc estarà reservat pels jugadors i staff tècnics d’ambdos equips, àrbitres, assistents de taula, el delegat/a de camp , fotògraf/a de la nostra 
entitat, i personal de l’ajuntament.  

✦ Es recomana venir a la instal·lació prèviament canviat. Els participants podran deixar els estris personals i la bossa a peu de pista, al costat de les banquetes, però 
s’hauran de canviar el calçat de carrer per un específic pel pavelló per a poder entrar a la pista. 

✦ El públic permès amb un aforament del 30%. Caldrà seure en els llocs no marcats amb una X, que estan separats mantenint la distància de seguretat.



✦ Es permetrà l’entrada d’un/a acompanyant per participant. Fins a un màxim de 20 acompanyats per l’equip visitant. 

✦ Cada entitat serà responsable de dur a terme el control d'accés i de fer seguir el protocol d’entrada a tots els assistents.  

✦ Es recomana que els col·lectius de risc i persones amb problemes de salut, no assisteixin a l’equipament esportiu.  

✦  Es recomana l'ús d'ampolles individuals  

✦ Es recomana fer servir els WCs només en cas de necessitat. Els WCs habilitats tenen un aforament màxim de 2 persones.  

✦ Les persones usuàries hauran d'abandonar les instal·lacions un cop exhaurit el temps de l’activitat per la porta disposada per els responsables a fi de no creuar-se 
amb el següent grup.  
          

✦ No es deixarà entrar a les persones usuàries a l’equipament fins que no surtin les persones del torn anterior.  
                        

✦ Les persones usuàries hauran de respectar en tot moment les indicacions del  personal responsable de les instal·lacions, així com aquesta normativa i els 
elements d'informació i senyalització que s'hagin d'establir en cada cas.  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