
                                              Club Bàsquet Joventut Castelldefels 

 

PROTOCOL PER L'ACCÉS DE PÚBLIC A LA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL DE CAN ROCA 

DE CASTELLDEFELS (Carrer Castanyer,1) DURANT LA CELEBRACIÓ DE PARTITS PER A LA 

PREVENCIÓ DE LA COVID-19 

 

1. Abans de desplaçar-se a les instal·lacions 

1. Accés limitat a 2 assistents per jugador i tècnic de cada un dels equips participants, fins a un 

màxim de 24 assistents per equip. Inscripció prèvia. 

2. Requeriments, en el cas de tenir-los no s'haurà de desplaçar als partits o competicions: 

a. No estar malalt/a ni tenir simptomatologia compatible amb la COVID-19 

(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...). 

b. No tenir més de 37o de temperatura corporal. 

c. Tampoc s'hauran de desplaçar convivents o contactes estrets amb positiu 

confirmat o amb simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 

2. Accés a la instal·lació 

a. L'accés a la instal·lació es començarà a realitzar 10 minuts abans de l'inici partit. Un 

cop comenci el partit es tancaran les portes fins que el partit hagi finalitzat. Mentre 

duri el partit, inclosos descansos, no es podrà entrar ni sortir de la instal·lació. 

b. L'accés es realitzarà de forma ordenada, evitant aglomeracions i mantenint una fila 

respectant la distància de seguretat. 

c. Abans d'accedir, la persona responsable de l'control d'accés, sol·licitarà la 

identificació de la persona i comprovarà que estigui inscrita en el full de control que els 

Clubs de cada equip participant haurà facilitat al Club organizador, 48 hores abans de 

l'inici de el partit. En cap cas es podrà accedir sense estar inscrit. 

d. Es mesurara  la temperatura. Si la temperatura corporal és superior a 37 graus, 

no es podrà accedir. 
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e. Es obligatori tenir ben col·locada la mascareta, tapant boca i nas en tot moment, 

dins i fora de la instal·lació 

f. Desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic. 

g. Les persones de control d'accés indicaran als assistents quins seients de la grada han 

d'ocupar. 

h. En el cas d’unitats familiars o que dues o tres persones siguin bombolla de 

convivència i seguint junts, per mantenir la distància de seguretat d’1,5 m, es deixarà 

sempre els dos seients següents lliures i també, el de just a filera de sota i de dalt si no 

es pot garantir la distància d'1,5 metres, segons el dibuix següent. 

 

3. Dins de la insta·lació. 

a. Durant la celebració dels partits els espectadors hauran d'estar asseguts en tot 

moment al seient assignat, limitant la mobilitat a l'ús dels lavabos. 

b. No està permès menjar ni fumar a l'interior de les instal·lacions esportives. 

4. Sortida de la instal·lació 

a. Un cop finalitzat el partit i atenent les indicacions de la persona responsable, es 

sortirà de la instal.lació amb la major celeritat possible i de forma ordenada, mantenint 

la distància de seguretat i evitant aglomeracions. No està permès parar-se i formar 

grups. 
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