
Al accedir al pavelló:

Cal portar mascareta, excepte quan s’estigui practicant l’esport dins el terreny de joc (escalfament i partit).

Es recomana tenir-la marcada per no confondre-la ni perdre-la. També es recomana a la resta de staff tècnic

(ajudants, delegat, fisio, pf,…) i jugadors/es lesionats/des que la portin sempre.

Per part d’algun representat del club, al accedir al pavelló es pendrà la temperatura a tots els components.

Qualsevol persona per sobre de 37,5º o amb simptomatologia no se li permetrà l’entrada al pavelló.

L’entrada al pavelló l’haurà de fer tot l’equip sencer a la vegada. En concret l’equip local ho farà 45’ abans de 
l’inici del partit i 40’ abans l’equip visitant.

El listat/relació de tot l’equip i personal del club s’haurà d’enviar com a molt tard el divendres abans a les 17.00h.

i aquestes seran les úniques persones que tindràn accés al pavelló el dia de partit (sense excepció).

No podem garantir el temps d’escalfament.

L’entrada d’acompanyants NO està permesa. Per tant, no hi haurà públic.

De la mateixa manera, es demana que els pares/mares/tutors no es col.loquin a les portes d’emergència.

Aquestes estaran obertes per una millor ventilació de la instal.lació però no per veure el partit.

NORMATIVA ÚS INSTAL.LACIONS: 
NOU CONGOST i COMPLEX VELL CONGOST 

(competicions oficials)



Dins el pavelló:

El jugador ha de venir de casa canviat, i haurà de portar una bossa amb el seu material personal indispensable:

-Mascareta.

-Vambes de bàsquet (s’han de portar dins la bossa i tothom se les canviarà al accedir al pavelló).

-Ampolla aigua i tovallola.

Els vestidors no estaran disponibles, ni pels equips ni pels àrbitres, però si que hi haurà disponible un wc

en cas de necessitat o urgència

Esperem que repecteu aquesta normativa, l’objectiu principal de la qual es preservar al màxim la salut dels nostres esportistes. 
Moltes gràcies anticipadament.

Després de cara partit, des del club local, es farà la neteja de tot el material utilitzat.

NORMATIVA ÚS INSTAL.LACIONS: 
NOU CONGOST i COMPLEX VELL CONGOST 

(competicions oficials)

És obligatori netejar-se les mans amb gel desinfectant abans i després d’accedir a la instal.lació.


