
Prèvia entrada a pista caldrà netejar sola
de les sabates, desinfectar mans i
prendre temperatures.
Prèvia sortida caldrà desinfectar mans.
L'entrada i sortida al recinte es farà per
la porta de davant de la URV.
L'entrada al recinte haurà de ser amb
tots els integrants del grup, com a molt
aviat 45 minuts abans de l'inici del partit.

ENTRADA I SORTIDA
Es faran per les portes senyalitzades en el 
recorregut d'accés a pista. L'entrada a pista
serà al finalitzar el partit anterior i quan
el delegat de camp doni el OK, i la sortida
haurà de ser amb total puntualitat sense
opció de romandre dins.

No es podrà accedir als vestidors, ni
serveis (excepte urgència). 
Cada jugador/a deixarà la seva motxilla a
la cadira respectiva de la banqueta.
Tot el material utilitzat es desinfectarà tan
bon punt s'acabi el partit.
La porta del pavelló hauran d'estar
sempre obertes.
No podran entrar acompanyants.

MESURES GENERALS 

Cada equip portarà el seu propi material
d’higiene, mínim, hidrogel i mocadors 
 Aquests es deixaran en una taula al costat
de la banqueta.
Cada equip tindrà un espai habilitat per
deixar les seves bosses personals.
L'ús de la mascareta serà obligatori en tot
moment per part de tècnics i per part
jugadors/es, excepte en el moment de
l'activitat física.
Es facilitaran 4 pilotes prèviament
desinfectades. 
La taula d’anotació es situarà en mig de les
dues banquetes i al costat es col·locarà una
petita taula per deixar-hi el material
d’higiene dels àrbitres.
Les banquetes es situaran a suficient espai
per garantir la distància amb la taula
d'anotació.
Fins que el partit anterior no hagi finalitzat
no es podrà entrar a pista.
Cada equip ocuparà la seva meitat de pista.
No està permès traspassar la meitat de la
mateixa pista durant l'escalfament.
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