NORMATIVA PISTA BÀSQUET (COVID)
Benvolguts i benvolgudes,
Us presentem la normativa actual per la celebració de partits de bàsquet a les instal·lacions del
CEM Parc de la Ciutadella degut a la situació actual de la COVID.
•

Una persona (o 2 persones) responsable de l’equip local haurà de rebre als jugadors i
jugadores a la porta de vidre just al costat dels torns d’entrada, la qual serà responsable
de les següents indicacions:
o Haurà de prendre la temperatura de tot l’equip que en cap cas pot passar de 37,4
graus.
o Posar gel hidroalcohòlic a les mans a tots els membres de l’equip.
o Comprovar que no siguin en cap cas més de 15 persones per equip, entre
jugadors/es i equip tècnic.
o Informar quin és el vestidor de cada equip i que queda totalment prohibit fer ús
de les dutxes.
o Fer signar el full de auto responsabilitat a tots els membres de l’equip.
o Fer-se responsable del compliment de les normatives tant de l’equip local com
del visitant.

•

NORMES GENERALS
o

o
o
o
o

o

L’ús de les mascaretes serà totalment obligatori en tot moment, excepte en el
moment d’escalfar o jugar el partit. A la banqueta tothom haurà de portar la
mascareta correctament posada.
A la pista només es podrà entrar amb calçat net que es desinfectarà a l’entrada
de la pista per un responsable de l’equip local.
A la pista contarem amb dos punts de desinfecció de mans amb gel
hidroalcohòlic.
A la pista només podrà accedir els jugadors/es i el personal tècnic degudament
acreditat per la federació.
Un cop acabat el partit, els jugadors/es tindran només 10 minuts per abandonar
les instal·lacions en grup i en cap cas de manera individual. Hauran de pujar el
grup complet per les escales i sortir junts/juntes.
Queda totalment prohibit beure a galet a les aixetes dels vestidors. Es recomana
portar aigua mineral suficient per tota la jornada i per tots els membres de
l’equip.

Direcció CEM Parc de la Ciutadella.
A Barcelona, 28 de gener del 2021.

