
 
 
PROTOCOL COVID-19 PER A LA REPRESA DE LES COMPETICIONS AL PAVELLÓ DE CAN NOGUERA 

Aforament de la instal·lació 

L’aforament de la instal·lació dependrà si el partit es juga a pista sencera o bé a pistes laterals per 

coincidència amb altres partits del club o d’altres entitats. 

• Partit pista sencera: 120 acompanyants per equip (es juga en pista central els dissabtes i 

diumenges per la tarda. Normalment són els equips júnior fins a sènior) 

• Partit pista lateral: 60 acompanyants per equip (es juga en pista lateral els partits del dissabte 

pel matí i diumenge matí. Equips premini fins a cadet) 

 
Esportistes i staff tècnic 

• Accés a instal·lació i pista 

o L’accés a la instal·lació es farà de forma grupal i per la porta principal. 

o Els equips només podran accedir a la instal·lació un cop la pista esportiva estigui buida 

i el conserge hagi procedit a la seva desinfecció. Per facilitar la logística d’entrades i 

sortides i les tasques de desinfecció hem espaiat el temps la celebració dels partits. Tot 

i així, us recomanem que no arribeu molt d’hora perquè us trobareu que no podreu 

accedir a les instal·lacions fins a 15-30 minuts abans de començar el partit (excepte, els 

partits de la primera franja que si que disposareu de més temps). 

o Es recomana que els equips vinguin canviats de casa, excepte les vambes esportives que 

es canviaran un cop entrin dins de la instal·lació. Tot i així, els equips disposaran d’un 

vestuari per canviar-se. 

o Només accediran a la pista de joc les persones autoritzades: jugadors/es, cos tècnic i 

delegat. 

• Mesures d’aplicació abans del partit 

o Disposareu d’una taula o cadira per deixar el vostre material EPI. 

o En la mesura del possible disposareu de 15 minuts per escalfar a la pista. Tot i així, us 

recomanem que part de l’escalfament es faci fora de la instal·lació ja que existeix espai 

per fer-ho. 

• Mesures d’aplicació durant el partit 

o Mascaretes esportives. Els jugadors i àrbitres que ho desitgin les podran portar. Els 

entrenadors, jugadors substituts, acompanyants, auxiliars de taula i resta de 

participants col·laboradors hauran de portar-les en tot moment, siguin esportives o 

quirúrgiques.  

o Ampolla d’aigua i tovalloles. Cadascú caldrà que porti la seva i en cap cas es podran 

compartir 

• Mesures d’aplicació després el partit 

o Està permès l’ús de vestuaris per dutxar-se en totes les categories. 

o Cal abandonar la instal·lació de forma individual per la porta principal i sense formar 

aglomeracions ni aturar-se uns quants a parlar. En cas que hi haguessin més partits de 

forma simultània a la mateixa instal·lació, l’entrenador haurà de vetllar perquè els seus 

jugadors surtin degudament de la instal·lació sense barrejar-se amb membres dels 

altres equips 

Acompanyants 

• Accés a la instal·lació 



 
 

o Els acompanyants es recomana que accedeixen de forma grupal per facilitar el recompte 

La porta d’accés i de sortida és la mateixa que faran servir els jugadors (porta principal).  

o Abans d’accedir es farà desinfecció de mans. 

o No es podrà accedir al pavelló per la rampa exterior o les portes de les grades. 

o Cal portar en tot moment la mascareta 

• Mesures d’aplicació al finalitzar el partit pels acompanyants 

o Els acompanyants es recomana que surtin per les portes de les grades i baixar per la 

rampa exterior per sortir de la instal·lació. Es recomana celeritat en la sortida per 

permetre l’accés dels acompanyants dels partits posteriors.  

Àrbitres i personal auxiliar  

• Accés a instal·lació i pista 

o Accés a la instal·lació per la porta principal 

o Abans d’accedir es farà desinfecció de mans. 

• Mesures d’aplicació abans del partit 

o Els àrbitres disposareu d’un vestidor individual per canviar i/o dutxar-vos. 


