
PROTOCOL DE FUNCIONAMENT DEL PAVELLÓ DE POMAR PER LA PREVENCIÓ 

DE LA COVID 19, TEMPORADA 21-22 (COMPETICIONS) 

 

La finalitat d’aquest document és aportar recomanacions generals a totes les entitats 

que fan ús de les instal·lacions de pomar, per la prevenció de la COVID 19. Aquestes 

estan subjectes a les directrius marcades per les autoritats pertinents. Les mesures 

poden ser modificades en funció de les decisions que es prenguin en un futur. Entenem 

que el principal objectiu d´aquest protocol, és garantir que l’activitat que duem a terme a 

Pomar es pugui fer amb la màxima seguretat pels equips, les seves famílies i pels 

professionals que executen les diferents tasques.  

Aquest document és un protocol de mesures generals del funcionament de la instal·lació 

de pomar, cada entitat és responsable a part, del compliment correcte d’aquestes 

mesures, i d’establir el seu propi protocol intern per la seguretat dels seus membres. 

 

Organització de les entrades i sortides de la instal·lació: 

 

- Els equips que arribin hauran d’esperar fora del pavelló fins que el conserge els doni accés a 
la instal·lació. 

- En els casos en què el personal de la instal·lació vegi molta aglomeració de gent a  

l’entrada, se li reserva el dret a fer-vos entrar per equips i torns de pista. 

- L’entrada es realitzarà per la porta principal. 

 

JUGADORS I STAFF TÈCNIC 

 

OBLIGATORI l’ús de mascareta, per desplaçar-se per la instal·lació. Només es pot treure a la 
pista, durant la pràctica esportiva. 

- La sortida de la instal·lació es farà per la porta d’emergència de la pista. Els entrenadors de 
l’equip són els responsables d’obrir la porta per facilitar la sortida quan tot l’equip ja estigui 
llest per marxar, i han de sortir tots junts.  

Organització de la pista: 

- Els jugadors han de canviar-se les sabates que duen del carrer, just abans d’accedir a la pista. 

- Cada jugador/a és responsable de recollir les seves deixalles: Ampolles d’aigua, bosses... 



- Les motxilles es poden deixar en una cantonada al costat de la vostra pista. 

- El nostre personal de neteja serà l’encarregat de fer la desinfecció anterior i posterior dels 
partits.   

 

Dutxes: 

-De forma momentània l'accés a vestuaris i dutxes queda totalment tancat.  

 

AFICIONATS: 

- L’entrada es realitzarà 15 minuts abans del partit. 
- L’entitat local haurà de portar una fulla on estiguin inscrites totes les persones que 

entrin a la instal·lació, local i visitant. 
- En els partits disputats a pista lateral, es permet l’entrada de dos acompanyants per 

jugador. 
- En els partits disputats a pista central, queda limitada l’entrada d’aficionats a 40 per 

equip.  
- No es podrà menjar ni beure a les grades. 
- La sortida de la instal·lació la realitzaran per la porta d’emergència de la graderia. 

 

Gràcies per la vostra col·laboració  

Att El personal i la direcció de Pomar 


