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PROTOCOL MESURES COVID-19 

 

Us adjuntem les mesures obligatòries a seguir dins les instal·lacions del Col·legi Mare de Déu 
del Carme durant la competició. 

 

Entrades i sortides de familiars o afició 

 

Es permetrà l’entrada fins un màxim de 15 acompanyants per equip. Caldrà que portin el 
document de responsabilitat que es facilitarà,degudament emplenat i signat. Es lliurarà a 
l’entrada del partit al responsable del col·legi que els hi sol·licitarà. 

L’entrada a les pistes es farà 15’ abans pels acompanyants de l’equip local i 10’ abans pels 
acompanyants de l’equip visitant. 

A l’entrada, es comprovarà la temperatura a tots els familiars i acompanyants. Tota aquella 
persona que tingui una temperatura igual o superior a 37,5º no podrà accedir al recinte. 

Un cop dins del recinte, els acompanyants de cada equip hauran d’estar en l’espai reservat i no 
es podrà sortir del camp fins que el partit finalitzi.  

La sortida es farà de forma ordenada: primer l’equip i acompanyants de l’equip visitant i després 
l’equip i acompanyants de l’equip local. 

 

Entrades i sortides dels equips 

 

· L’entrada i la sortida es realitzarà per la porta que es troba al c/ Pin i Soler, davant la clínica 
Activa Mútua.  

· L’entrada es farà 45 minuts abans de l’inici del partit per l’equip del Col·legi, i 30 minuts abans 
de l’inici del partit per l’equip visitant. 

· A l’entrada, es comprovarà la temperatura a tots/es els jugadors/es i cos tècnic. Tota aquella 
persona que tingui una temperatura igual o superior a 37,5º no podrà accedir al recinte. 

. A l’entrada els jugadors es desinfectaran les mans amb gel hidroalcohòlic  

· La sortida serà esglaonada un cop finalitzi el partit, primer sortirà l’equip visitant i després l’equip 
local. La durada aproximada del partit és entre una hora i una hora i mitja. 
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Vestidors: 

 

· Els vestidors romandran tancats. Tots/es els jugadors/es hauran d’accedir al recinte amb 
l’equipació per jugar el partit. 

 

Mascareta: 

 

- Ús de la mascareta dins el recinte escolar: 

Entrada i sortida del recinte (abans i després del partit): OBLIGAT 

Tècnics a la banqueta: OBLIGAT 

Jugadors/es a pista: OPCIONAL 

Jugadors/es a la banqueta: OBLIGAT 

 

* És recomanable que la mascareta sigui quirúrgica o FFP2 

 

I, recordeu, totes aquestes mesures són per garantir la màxima seguretat de tots i totes els 
membres dels equips participants en les respectives competicions.  

Us agraïm per endavant la vostra col·laboració. 

 

 

 

Joan Domènech 

Coordinador d’activitats esportives 


