
                                                               
 
 
 

PLA D’ OBERTURA AL PÚBLIC CB. CORNELLÀ 
 
El pla d’ obertura per poder activar l’ accés del públic als nostres partits és el següent; 
IMPRESCINDIBLE: TOTHOM S’ HA DE RESGISTRAR EN EL SEGÜENT ENLLAÇ PER PODER 
ACCEDIR AL PARTIT; https://forms.gle/D4stqNETFVBupmcp6 
TERMINI MÀXIM; ELS DIVENDRES FINS LES 14:30h 

 
PAVELLÓ CENTRE 
AFORAMENT: 217 persones (grades) 
30% de seients disponibles; AFORAMENT COVID-19: 65 persones 
 

 El pavelló tindrà dues persones encarregades del control, una per la pista 
(desinfecció material i control de que tothom porti mascareta) i altre control d’ 
accés (llistats de registre de personal, control de grades, desinfecció de WC). 

 Primer entraran els jugadors o jugadores per la porta de Rubio i Ors, canvi de 
calçat per accedir a la pista i desinfecció de mans amb hidrogel. Separats per 
equips, local i rival. S’ obrirà 45 min abans de cada partit. Els següents equips 
no podran accedir fins que estigui tot buit i desinfectat, han d’ esperar al pati 
fins que se’ls hi avisi. 

 La sortida dels jugadors i jugadores més els tècnics serà per Rubio i Ors, sempre 
separats per equips. 

 Cada vegada que hi hagi canvi de grup és farà desinfecció de material esportiu i 
panys de les portes d’ accés. 

 Podran accedir 30 acompanyants per equip, entrada i sortida sempre per 
Marques de Cornellà, entraran separats per equip local (primer) i visitant 
(segon). Tenint els espais marcats a la grada. 

 El públic no es pot moure de la grada fins la finalització del partit. 

 Disposició de gel hidroalcohòlic en cada porta d’ accés. 

 Control WC, i desinfecció després de cada partit. 

 Obligatori portar mascareta dins de la instal·lació. 

 Mantenir distància de seguretat. 
 Registre de dades de tota persona que accedeixi a la instal·lació (equip local i 

equip visitant més acompanyants) https://forms.gle/D4stqNETFVBupmcp6 

 Cartells indicatius amb les normes de seguretat. 

 Recordatori de normes per megafonia. 
 

https://forms.gle/D4stqNETFVBupmcp6
https://forms.gle/D4stqNETFVBupmcp6


Només faran servir els vestidors els equips visitants que facin un desplaçament de més 
de 100Km i que tinguin el certificat de resultats d’ antígens negatiu. 


