PROTOCOL COVID-19 D’ACTUACIÓ POLIESPORTIU SÍLVIA DOMÍNGUEZ PELS PARTITS
JUGATS PELS EQUIPS DE LA UE.MONTGAT.

La UNIÓ ESPORTIVA MONTGAT juntament amb L’AJUNTAMENT DE MONTGAT
consideren oportú que per minoritzat el risc de contagi de la COVID-19 es duran a
terme les següents mesures:
1- ENTRADA
•

•

•
•

Els equips esperaran fora de la instal·lació, al carrer Abad Escarré, a que
hagin arribat tots els membres de l’equip (jugadors/es, entrenadors/es,
delegats/ades i directius) per poder accedir a la instal·lació, SEMPRE AMB
LA MASCARETA POSADA.
Un cop dins la instal·lació, abans d’accedir al poliesportiu, tots els membres
els hauran de prendre la temperatura i netejar-se les mans amb el gel
hidroalcohòlic que hi ha a l’entrada del poliesportiu.
Per poder accedir a la pista serà OBLIGATORI tenir signada i validada la
declaració responsable de l’aplicatiu de la FCBQ.
Tot l’equip haurà de seguir el recorregut marcat per accedir a la pista.

2- VESTIDORS I LAVABOS
•

•

Els vestidors de la instal·lació estaran TANCATS i no es podran utilitzar de
cap de les maneres. És per això que tots els jugadorsi jugadores hauran de
venir canviats.
Hi haurà uns lavabos habilitats per tothom que ho necessiti. Els lavabos no
es poden utilitzar com a vestidors.

3- ACCÉS PÚBLIC
•

Fins a nova ordre per part de L’AJUNTAMENT DE MONTGAT, els partits al
poliesportiu Sílvia Domínguez seran a PORTA TANCADA i només es
permetrà l’accés a les següents persones:
o 12 jugadors per equip
o Cos tècnic i acompanyants d’equip (màxim 6 persones)
o Directius acreditats amb la llicència FCBQ (5 directius per club)
o Personal del club local (5 persones màxim)
o Mitjans de comunicació si s’escau

4- MATERIAL HIGIÈNIC
•
•

Cada equip haurà de fer-se càrrec del seu material higiènic i portar-se’l cada
equip.
De la mateixa manera, cada equip serà el responsable de netejar el seu
espai de banquetes de ampolles, papers, etc. A cada banqueta, així com a la
taula d’auxiliars hi haurà una taula per poder deixar el material higiènic i
una paperera per poder dipositar tots els residus.

5- PARTITS
•

•
•

Les banquetes dels dos equips estarà formada per cadires respectant la
distància de seguretat. Demanem als equips respectar la col.locació de les
cadires respectant les distàncies de seguretat.
És obligatori abans d’entrar a la pista netejar-se el calçat amb la solució
alcohòlica que hi haurà a l’accés a pista.
Durant el partit tots els membres de la banqueta hauran de portar
OBLIGATÒRIAMENT la mascareta posada.

6- REGISTRE D’ASSISTÈNCIA
•
•

Cada club haurà d’emplenar l’annex 5 del protocol Covid-19 de la FCBQ,
amb les dades requerides per a possibles futurs casos de COVID-19 durant
els següents 30 dies.
Aquest document quedarà en custodia del responsable de protocol del club
local.

7- SORTIDA DE LA INSTALACIÓ
•

•

Un cop finalitzat el partit s’haura de sortir respectant les distàncies de
seguretat tots alhora. EQUIP LOCAL (jugadors, cos tècnic, acompanyants
d’equip i directius), EQUIP VISITANT (jugadors, cos tècnic, acompanyants
d’equip i directius) i EQUIP ARBITRAL (àrbitres i auxiliars de taula), seguint
el recorregut assenyalat.
Un cop els equips abandonin la instal·lació es procedirà a la desinfecció de
la pista/material abans entrin els següents equips.

Necessitem la comprensió de tothom i la col·laboració de tots i totes per fer que el
funcionament de la normativa sigui el millor possible i així minoritzat el risc de contagi.
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