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        Protocol d’actuació per la COVID-19 per assistir als partits 

• Per poder entrar a la instal·lació com públic/acompanyant i complir amb les mesures contra la COVID-19 
només es permeten 2 acompanyants per esportista i cos tècnic. 

• Cada equip haurà d’enviar/portar una llista amb les persones acompanyants/públic dels/les esportistes i 
cos tècnic que venen. Només aquestes persones podran entrar a veure el partit corresponent i 
s’asseuran en els seients senyalitzats. No està permès estar dret veient el partit. 

• Tota persona autoritzada haurà d’accedir a l’equipament amb mascareta i només podran prescindir de la 
mateixa els practicants en els  partits; els entrenadors/es hauran de portar-la en tot moment.  

• A la entrada hi hauran llocs amb gel hidroalcohòlic per al seu ús. 

• Per entrar i sortir de l’equipament, hauran de portar la mascareta obligatòriament. 

• S’ha de mantenir en tot moment la distància de seguretat mínima de 1,5 metres en tot l’equipament 
esportiu.  

• Cada jugador/a haurà de portar una bossa o sistema per guardar la seva mascareta durant el partit,  

• Cada participant o personal tècnic haurà de portar la seva ampolla d’aigua individual; no es podrà utilitzar 
la font de l’equipament esportiu en cap moment.  

•  A l’entrada de la instal·lació obligatòriament hi haurà desinfecció de calçat i mans (no es pot venir amb el 
calçat de joc posat.)  

• NO ESTÀ PERMESA LA UTILITZACIÓ DEL VESTUARIS. 

• Tots i totes els/les esportistes i cos tècnic vindran amb la vestimenta adequada per jugar els partits des 
de casa. 

• Els/les esportistes i cos tècnic, entraran per la porta principal del pavelló, 25 minuts abans de que 
comenci el partit. Sortiran per la mateixa una vegada ha sortit el públic/acompanyant. 

• El  públic/acompanyant entrarà per la primera porta del lateral del pavelló i sortirà per la segona porta. 
Les portes estaran senyalitzades. 

• Els/les acompanyants/públic, entraran al pavelló una vegada surtin les persones que han estat en el 
partit anterior.  

• A l’entrada un responsable de l’entitat prendrà la temperatura a tots/es els/les participants i cos tècnic, 
com així mateix als/les acompanyants/públic. No es podrà superar la temperatura de 37 graus. En 
aquest accés, només es deixarà accedir a les persones que estiguin a la llista entregada per l’equip 
visitant. 

• Tota persona haurà d’accedir amb mascareta, i si és possible, amb el seu propi gel de mans 
desinfectant.  

• En cas de detecció de temperatura superior a 37 graus o qualsevol símptoma de la COVID-19 es 
procedirà al protocol marcat per la normativa oficial.  

• Hi haurà habilitat un WC per utilitzar, que serà desinfectat després de cada ús per l’entitat local.  

• A la banqueta cada esportista i tècnics, tindran la seva cadira que tindrà que ser la que utilitzi durant tot 
el partit.  

• A la pista hi hauran tres punts amb gel hidroalcohòlic. Un a cada lloc de cada equip i l’altre a la taula de 
cronometradors.  

• Cada equip portarà el seu propi material: hidrogel, mascaretes, guants, farmaciola així com la beguda en 
ampolles individuals. 

• La validesa d’aquest protocol està en funció de que les autoritats corresponents actualitzin els generals i 
s’hagi de modificar o anul·lar aquest. 


