
NORMES DÚS DE LES INSTA·LACIONS

• L’entrada i la sortida del pavelló nou es farà per la porta gran metàl·lica situada al C/ Guillem de 
Berguedà. És de vital importància respectar l’horari per tal que esportistes i tècnics no es creuin en 
l’entrada i sortida de cadascuna de les franges de les sessions. Aquesta porta es mantindrà oberta 
per garantir una bona ventilació de la instal·lació.

• L’entrada i sortida del pavelló vell es farà per la porta gran principal habitual. És de vital importàn-
cia respectar l’horari per tal que esportistes i tècnics no es creuin en l’entrada i sortida de cadascuna 
de les franges de les sessions. Aquesta porta es mantindrà oberta per garantir una bona ventilació 
de la instal·lació.

• Es col·locaran tanques a la porta dels pavellons per evitar l’accés durant el torn de persones ex-
ternes.

• Un cop finalitzada la sessió, cal ser puntual a l’hora d’abandonar la instal·lació per evitar creuar-se 
amb usuaris i usuàries que en facin ús posteriorment.

• S’utilitzarà el terreny de joc, magatzem assignat a cada club, i romandran oberts els WC comuns 
de cada pavelló, per a ús intern dels esportistes.

• Caldrà usar les papereres de tapa i pedal, per dipositar qualsevol material d’un sol ús. Aquestes 
es netejaran i desinfectaran un cop al dia, com a mínim.

• Tots els vestidors romandran tancats fins a nou avís.

• S’haurà de respectar en tot moment l’aforament de cada instal·lació establert al punt 1 d’aquest 
protocol.



MESURES OBLIGATÒRIES

MESURES RECOMANADES

HIGIENE 
DE MANS

MATERIAL 
D’HIGIENE 
DELS EQUIPS

menys el calçat de 
partit, que es posa 
a la instal·lació

JUGADOR/A

OMPLIR EL FULL DE COMPROMÍS

Amb gel 
hidroalcohòlic o 
aigua i sabó en el 
moment d’accés 
a la instal·lació 
i posteriorment 
sempre que sigui 
possible

MASCARETA
Sempre, excepte 
quan es juga o 
s’està a la banqueta 
com a substitut 
(en ambdós casos, 
l’ús és opcional).

i declaració responsable mitjançant l’App 
BQLlicències on s’informa que no es té 
simptomatologia ni contacte amb cap cas positiu 
i l’obligatorietat de notificar immediatament 
qualsevol canvi

EVITAR EL 
CONTACTE 
FÍSIC

VENIR CANVIATS 
DE CASA

innecessari 
(salutacions, 
celebracions...)

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



MESURES OBLIGATÒRIES

MESURES RECOMANADES

MANTENIR 1,5m
DISTÀNCIA
SEMPRE

EVITAR EL 
CONTACTE FÍSIC

MASCARETA

fins i tot durant 
el partit

innecessari 
(salutacions, 
celebracions...)

Àrbitres. Sempre 
excepte quan es 
jugui el partit 
(en aquest cas 
es opcional) es 
recomana els 
models FFP2 
o KN95.
Auxiliars de 
taula. Sempre, 
es recomanen 
els models FFP2 
o KN95

En cas que la 
instal·lació obrir 
vestidors haurà 
de posar-ne un 
a disposició dels 
Àrbitres sempre 
que sigui possible

COL·LECTIU ARBITRAL

Material i beguda 
en bossa pròpia

OMPLIR EL FULL DE COMPROMÍS
i declaració responsable mitjançant la Àrea 
privada del portal del Comitè d’Àrbitres on 
s’informa que no es té simptomatologia ni 
contacte amb cap cas positiu i l’obligatorietat 
de notificar immediatament qualsevol canvi

menys el calçat de 
partit, que es posa 
a la instal·lació

VENIR CANVIATS 
DE CASA



MESURES OBLIGATÒRIES

MESURES RECOMANADES

MANTENIR
DISTÀNCIA
1,5m A LA 
GRADA

MASCARETA

OMPLIR LA DECLARACIÓ RESPONSABLE

Cal portar-la en 
tot moment i es 
recomana els 
models FFP2 
o KN95

que exigeixi el club local o be el propietari de la 
instal·lació per tal de realitzar el registre d’accés

PÚBLIC

HIGIENE 
DE MANS
Amb gel 
hidroalcohòlic 
o aigua i sabó en 
el moment d’accés 
a la instal·lació 
i posteriorment 
sempre que 
sigui possible

NORMES D’AFORAMENT
Es recomana no permetre entrada de 
públic. En el cas que es permeti, màxim 
15 acompanyants per equip

PRENDRE LA 
TEMPERATURA 
a totes les persones quan 
accedeixen a les instal·lacions 
(si  > a 37.5º no es permet 
l’accés a la instal·lació)



MESURES RECOMANADES

SI CAL UTILITZAR EL 
TRANSPORT COL·LECTIU, 
CAL SEGUIR AQUESTES RECOMANACIONS:

DESPLAÇAMENTS

Sempre que calgui fer un desplaçament s’ha 
d’intentar fer amb membres de la unitat familiar 
o amb contactes estrets i assegurar-se que el 
vehicle esta desinfectat

Cal evitar els transports col·lectius 
sempre que sigui possible, evitant hores 
punta i combois massificats

Utilitzar-la sempre 
(es recomana els 
models FFP2 
o KN95)

Es recomana 
mantenir la 
distancià de 
1.5 mts en la 
mesura del 
possible

MASCARETA

DISTÀNCIA 
SOCIAL

GEL 
HIDRO-
ALCOHÒLIC

SER ELS 
MÍNIMS 
POSSIBLES




