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Benvolgudes famílies,
En relació als propers partits oficials mentre durin les mesures excepcionals de protecció davant el
COVID19 i complint les directrius provinents des de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de l’Hospitalet,
us relacionem el protocol dels partits que es disputin en el Poliesportiu Santa Eulàlia.
1.1. Assistència de públic

a) Durant la setmana i mitjançant l’entrenador/a de l’equip us farem arribar un enllaç a un
formulari que haurem de tenir màxim dijous anterior al partit, emplenant les dades que es
demanen fins un màxim de 4 persones per jugador que podran accedir a les grades.
b) El dia del partit, el públic haurà d’esperar fora de la instal·lació i quan es pugui accedir a la
grada un cop finalitzat el partit anterior i la grada quedi buida de públic, el delegat de pista
sortirà a buscar els assistents. L’entrada es farà de forma grupal. NO ES PODRÀ ENTRAR DE
FORMA INDIVIDUAL
c) Les persones assistents hauran d’efectuar una declaració responsable conforme no presenten
símptomes de tenir COVID-19 i, en cas d’haver passat la malaltia, declarar que ha superat el
període de quarantena escaient, i que no ha estat en contacte amb persones infectades en els
14 dies immediatament anteriors al de la signatura del document. S’adjunta model.
d) Hi haurà un dispensador de gel hidroalcohòlic que haurà de ser utilitzat per tots els assistents.
e) A la zona de graderia, el públic s’asseurà, portant la mascareta, quedant prohibit menjar i beure
en aquesta zona.
f) Un cop finalitzat el partit, s’ha de desallotjar la graderia i la instal·lació de la forma més ràpida
possible.
1.2. Jugadors/es i personal tècnic

a. Es permetrà l’accés a la instal·lació 45 minuts abans de l’hora oficial del partit. La totalitat de
l’equip (jugadors i personal tècnic) entrarà conjuntament. No es permetran entrades a la
instal·lació de forma individual.
b. Es recomana limitar al màxim l’ús dels vestidors. En cas de voler vestidors, s’haurà de seguir el
compliment d’aforament de la instal·lació per a aquestes zones.
c. Un màxim de 30 minuts abans de l’hora final del partit es podrà accedir a la zona d’escalfament
(no pilotes). L’equip visitant en el pati interior de la instal·lació. L’equip local, en la zona
annexa de pista.
d. Una cop desallotjada la pista del partit anterior i s’hagin netejat les zones necessàries, es
permetrà l’accés dels equips a la pista de joc per a l’escalfament previ al partit.
e. Un cop finalitzat el partit, la sortida de pista i de la instal·lació s’haurà de fer de forma ràpida
evitant aglomeracions i coincidència amb altres equips i/o públic.
Som sabedors que aquestes normes no són el millor escenari possible, però també sabem que tenim
la vostra comprensió i col·laboració.
Moltes gràcies

Junta Directiva AESE

OLIESPORTIU MUNICIPAL DE SANTA EULÀLIA
Jacint Verdaguer, 15-17
08902 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93.332.60.08

