PROTOCOL COVID UESC (COMPETICIONS OFICIALS)
Assistència de públic
Instal·lacions de partit
Institut
Leonardo
Da Vinci

Pavelló
Municipal 1

C/ D'ALFONS D'ARAGO, 20

Màxim de 17-18 assistents per equip.

Sant Cugat del Vallès

Distribuïts 14 a la vidriera exterior i 4 a la

(08174)

graderia superior l’equip local (3 visitants).

C/ JAUME SABAT, S/N

Màxim de 24 assistents per equip

Sant Cugat del Vallès

Accés a graderia interior.

(08172)

Els espectadors hauran de romandre dintre
de la instal·lació durant tot el partit, si han
de sortir, no podran tornar a entrar.

Pavelló
Municipal 3

C/ JAUME SABAT, S/N

Màxim de 30 assistents per equip.

Sant Cugat del Vallès

Accés a graderia interior.

(08172)

Els espectadors hauran de romandre dintre
de la instal·lació durant tot el partit, si han
de sortir, no podran tornar a entrar.

CEIP
Catalunya

CTRA.SANT CUGAT-EL
PAPIOL, 130

No es permet accés de públic a la

Sant Cugat del Vallès
(08195)

condició de ventilació.

instal·lació. No compleix ara per ara cap

*Tots els partits que a la web de la Federació Catalana estan assignats a la instal·lació “Pavelló
Municipal de Sant Cugat” es portaran a terme al Pavelló 1, excepte els diumenges a la tarda
que es portaran a terme al Pavelló 3.
UNIÓ ESPORTIVA SANT CUGAT

Rambla Jaume Sàbat s/n · 08190 Sant Cugat del Vallès
Tel./fax. 93 583 14 24
Adreça electrònica: info@uesc.cat

•
El club disposarà d’un registre de control d’accessos que hauran d’omplir tots els
assistents locals (tant equip com acompanyants) amb les seves dades per al correcte control
de traçabilitat.
•
Pel que fa l’equip i acompanyants visitants, hauran d’entregar a l’entrada del pavelló
l’Annex 4 i 5 oficial de la FCBQ, on es detalla la informació dels mateixos.
•
No està permès l’accés de públic amb simptomatologia compatible amb la COVID-19.
Preguem a jugadors/es i públic assistent siguin auto responsables.
•

El club podrà realitzar pressa de temperatura abans d’accedir a la instal·lació.

•
El públic assistent portarà en tot moment la mascareta posada i s’asseurà amb respecte
de la distància de seguretat (1,5 metres).
Normativa UESC de prevenció COVID-19 durant la competició per als equips
•
Tot l´equip entrarà junt a la instal·lació, amb la mascareta posada fins a la pista i abans
d’entrar es desinfectaran les mans. Demanem que cada jugador-a porti la seva ampolleta
desinfectant, tot i que a les instal·lacions esportives n’hi haurà.
•

Serà obligatori el canvi de calçat abans d’iniciar el partit.

•
L’equip visitant sempre disposarà d’un únic vestidor. Si hi ha disponibilitat, l’equip local
també disposarà d’un vestidor (es farà saber a l’entrenador principal).
•
Durant el partit, les mascaretes hauran de desar-se sempre en un lloc que impedeixi
l´intercanvi de mascaretes per error.
•
Estarà prohibit anar a beure aigua i compartir ampolles. Cada jugador-a portarà la seva
ampolla d’aigua de casa.
•
L’entrada a la instal·lació es produirà de manera esglaonada en el cas que més d’un
equip entreni a la mateixa hora i instal·lació. L´equip sortirà junt amb la mascareta posada i no
es permetrà reunions dins la instal·lació esportiva.

Atentament,

Junta UESC
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