
PAVELLÓ GERMANS MARGALL MALGRAT DE MAR

1. Els equips podran entrar a les instal·lacions quan tots els 
components estiguin reunits a la porta de la instal·lació
partit anterior al qual disputen podran entrar al vestidor i sortir
escalfar a la pista exterior de la instal·lació
 
 

2. L’aforament està limitat al 30%
comunicar a l’AECAM
de persones que acompanyaran 
COGNOMS i TELÈFON DE CONTACTE (2

 

3. Abans d’entrar al pavelló, 
temperatura a tothom, i si superen els 37.5º no se’ls deixarà 
accedir, també tothom disposarà de gel hidroalcohòlic.

 

4. El públic ha de portar 
podrà ni beure ni menjar a la graderia

 

5. Els jugadors vindran canviats de casa i s’hauran de canviar el calçat 
esportiu abans d’entrar a la pista
per tots els integrants de banqueta,
i podran fer ús de vestidors per dutxar
 
 

6. Un cop finalitzat el partit 
més ràpid possible per deixar espai als altres partits que hi puguin 
haver i agilitzar la neteja de la ins
 

Moltes gràcies per la vostra comprensió

PROTOCOL COVID 

GERMANS MARGALL MALGRAT DE MAR
 

Els equips podran entrar a les instal·lacions quan tots els 
components estiguin reunits a la porta de la instal·lació
partit anterior al qual disputen podran entrar al vestidor i sortir
escalfar a la pista exterior de la instal·lació. 

L’aforament està limitat al 30%. L’equip visitant tindrà que 
AECAM abans de divendres a les 18:00 hores, el llistat 

de persones que acompanyaran coma a públic a l’equip amb NOM 
TELÈFON DE CONTACTE (24 persones màxim). 

Abans d’entrar al pavelló, el responsable del club, prendrà
temperatura a tothom, i si superen els 37.5º no se’ls deixarà 

, també tothom disposarà de gel hidroalcohòlic.

ha de portar mascareta posada en tot moment
podrà ni beure ni menjar a la graderia. 

Els jugadors vindran canviats de casa i s’hauran de canviar el calçat 
esportiu abans d’entrar a la pista, es tindrà que fer ús de mascareta 
per tots els integrants de banqueta, tant jugadors com entrenadors 

podran fer ús de vestidors per dutxar-se. 

Un cop finalitzat el partit tot el públic sortiran de la instal·lació 
més ràpid possible per deixar espai als altres partits que hi puguin 

i agilitzar la neteja de la instal·lació. 

 
Moltes gràcies per la vostra comprensió

GERMANS MARGALL MALGRAT DE MAR 

Els equips podran entrar a les instal·lacions quan tots els 
components estiguin reunits a la porta de la instal·lació, si hi ha un 
partit anterior al qual disputen podran entrar al vestidor i sortir a 

visitant tindrà que 
abans de divendres a les 18:00 hores, el llistat 

a l’equip amb NOM i 
persones màxim).  

prendrà la 
temperatura a tothom, i si superen els 37.5º no se’ls deixarà 

, també tothom disposarà de gel hidroalcohòlic. 

mascareta posada en tot moment i no es 

Els jugadors vindran canviats de casa i s’hauran de canviar el calçat 
es tindrà que fer ús de mascareta 

tant jugadors com entrenadors 

de la instal·lació el 
més ràpid possible per deixar espai als altres partits que hi puguin 

Moltes gràcies per la vostra comprensió 


