PROTOCOL
COVID-19
PER COMPETICIONS

• Podran assistir com a públic als partits una persona per cada membre de l’equip.
Tots els assistents hauran d’estar al llistat corresponent on s’especifica nom i
cognoms, DNI i telèfon. L’accés a les grades es realitzarà per la porta
d’emergencia que està a un lateral del pavelló,15 minuts abans de començar el
partit i es verificarà mitjançant el DNI.

• Ús obligatori de la mascareta en espais comuns del pavelló. Només els esportistes
poden no fer servir la mascareta durant la pràctica esportiva. Els entrenadors,
jugadors substituts, acompanyants, auxiliars de taula i resta de participants i
col·laboradors hauran de portar-les en tot moment, siguin esportives o
quirúrgiques. Cal pensar en la custòdia de les mascaretes dels jugadors que
estiguin en pista. Per exemple, dins un sobre de paper individualitzat.
• Higiene de mans a la entrada i sortida de la instal.lació.
• És obligatori canviar-se les sabatilles de joc en el moment d’entrar a l’espai
esportiu.
• Presa de la temperatura abans d’accedir a les instal·lacions.
• Distanciament social de com a mínim 2 metres.

• Quan finalitzi l’activitats s’haurà d’abandonar la instal.lació.
• Cada equip portarà la Declaració de responsabilitat de cada
jugador i membre de l’equip.
• Es recomana que els desplaçaments a la instal.lació es faci de
manera individual i no col.lectiva.

• L’equip haurà d’entrar a la instal.lació de forma conjunta.
Només accediran a la pista de joc les persones autoritzades.
• Entrada dels equips: Els jugadors no podran entrar a la seva
meitat de pista fins que no ho indiqui el responsable del protocol
del club local.
• Ús de vestidors: de manera puntual i només per canviar-se, si és
imprescindible. Recomanem venir ja equipats i preparats als
partits.

• Ampolla d’aigua i tovalloles. Cadascú caldrà que porti la seva i en cap
cas es podran compartir.
• Rentada de mans durant el partit: Cada jugador s’haurà de rentar les
mans amb gel hidroalcohòlic abans de començar cada període.
• Convoqueu sempre els vostres equips 30' abans de l'inici del partit, mai
es podrà accedir a la instal·lació fins que no s'hagi retirat tothom del
partit anterior i fer les feines de desinfecció així que mai serà abans de
25'.
• A l'entrada haureu de portar el paper de responsabilitat que us
passarem. En cas contrari no podreu accedir al partit.

