
           FOMENT DEPORTIU CASSANENC 

                                PROTOCOL A SEGUIR  

                                    INSTAL.LACIONS  

               PAVELLÓ 3 I PAVELLÓ FOMENT DEPORTIU 

 
- Us obligatori mascareta  
- Obligat al entrar neteja de mans amb gel desinfectant 
- Prendrà la temperatura i registrar les dades dels membres dels equips i 

tècnics ,cossos arbitrals i públic. 
- Accés a les instal·lacions per les zones indicades al arribar i també sortida  

seguint les indicacions senyalitzades 
- Entrada d’equips tècnics possibilitat 1h. abans del partit. 
- Entrada de públic a partir de 30 minuts començament partit. 
- Un cop començat el partit i un cop passats 20 minuts es tancarà les portes. 
- Les persones que surtin del pavelló no podran tornar a entrar al mateix 

fins que el partit s’acabi i caldrà tornar a començar el procediment si es 
vol tornar entrar. 

- El públic en cap cas podrà entrar a la zona de vestidors i pista 

- L’aforament del Pav3 en quant a públic es de 90 persones les places 

caldrà respectar la senyalització dels seients per tal de mantenir les 

distancies de seguretat. 

- El Pavelló del Foment es també de 90 places i les normes en quan 

aforament es segueix el mateix. 

- En quant entrenaments sempre seran a porta tancada sense accés per 

part de públic ,pares etc... 

- Tot el material un cop utilitzat aquest es desinfectarà pilotes material de 

treball etc... 

- En el cas  de cap anomalia o un possible covid -19 es comunicarà al 

responsable del mateix de l’esport en aquest cas bàsquet Arcadi Sitjà 

Paradeda, aquest informarà a les autoritats sanitàries i si es tracta de un 

equip en competició a la Federació Catalana de Bàsquet. 

- Totes les dades de registre de temperatura tan a jugadors com a públic 

es mantindran en les nostres bases 35 dies tal com marca el protocol un 

cop passat es destruiran. 

- La temperatura la prendrà un persona assignada per el club . 

- Les dades registrades al full un cop amb les mans desinfectades les 

inscriurà la mateixa persona interessada al accés. 

- El Club es reserva el dret de tancar l’accés si es veu que el aforament es 

supera. 



- Els vestidors en principi per començar la gestió en quan entrenaments i 

partits serà de les categories Junior endavant aquests seran gestionats 

per l’ajuntament que facilitarà cada vestidor a cada equip ,al tenir que 

desinfectar el mateix periòdicament. 

- Aqueta mesura entrarà en vigor a partir del 13-10-20 en quan a partits i 

també en les mateixes categories els equip local com a visitant disposaran 

de vestidor. 

 

Aquest protocol es el que a establert l’Ajuntament de Cassà de la Selva 

juntament amb el F.D Cassanenc en quan a us de instal·lacions PAV 3 i Pavelló 

F.D Cassanenc,i quedarà mostrat a la WEB de la Fede per la seva consulta dels 

equips interessats i respectant altres paràmetres de protocols com l’establerts 

per la Generalitat o Federació indiferentment. 

 

                                                            

 

 

 


