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NORMES PER ESPORTISTES I EQUIP TECNIC 
 

 Omplir el full de compromís 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. 

 
 Un responsable de cada equip ens ha de facilitar un llistat de tots els jugadors/as i equip 

tècnic que accedeixin al Pavelló amb un telèfon de contacte del responsable COVID del 
Club. Aquest llistat només podrà ser facilitat a les autoritats sanitàries en el cas que la 
demanin si es produís un cas de COVID entre els integrants del partit a les següents 48 
hores. 

 
 S’accedirà a les instal·lacions pel carrer MAJOR DE SANT PERE, 63 sempre que el bar 

del club estigui obert, en cas contrari l’accés serà pel carrer JOAN DUCH, 48. 
 

 Tots els esportistes i equip tècnic han d’entrar a d’instal·lació junts 20 minuts abans de 
començar el partit i els responsables del club els ubicaran fins que comenci el partit. 

 
 Els esportistes d’un partit no podran accedir a la pista de joc fins que es buidi totalment la 

pista. 
 

 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 
 

 Material d’higiene dels equips. Cada equip portarà el seu propi material: hidrogel, 
mascaretes, guants, farmaciola així com la beguda en ampolles individuals 
 

 Cal portar la mascareta sempre dintre la instal·lació, excepte quan es juga que ens regirem 
per la normativa de la Federació Catalana de Basquet. 

 
 Els vestidors estaran tancats i no es podran utilitzar. Els esportistes hauran de venir 

canviats de casa i no es podran dutxar al pavelló. Abans d’entrar a la pista s’hauran de 
canviar el calçat de carrer pel de joc. 
 

 Els vestidors tampoc es podran utilitzar per fer-hi xarrades de grup. 
 

 Es prendrà la temperatura a totes les persones quan accedeixen a les instal·lacions, en 
cas que sigui superior a 37.5º no es permetrà l’accés a la instal·lació 
 

 La sortida de la instal·lació sempre serà pel carrer JOAN DUCH, 48. 
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NORMES PELS ACOMPANYANTS 
 

 Pels equips visitants es permet l’entrada de públic al pavelló fins a un màxim de 15 
acompanyants inclosos directius. Pels equips locals es permetrà l’accés de dues 
persones per jugador fins un màxim de 24 persones. 
  

 S’accedirà a les instal·lacions pel carrer MAJOR DE SANT PERE, 63 sempre que el bar 
del club estigui obert, en cas contrari l’accés serà pel carrer JOAN DUCH, 48. 
 

 Una persona responsable de l’equip visitant haurà d’emplenar el registre de control 
d’assistència que se li facilitarà, amb les dades dels acompanyants requerides pels 
protocols COVID  de la FCBQ. 
 

 Aquest document es lliurarà al responsable COVID del club que estarà a les instal·lacions 
per la presa de temperatura, en cas que sigui superior a 37.5º no es permetrà l’accés a les 
instal·lacions. 

 
 Els acompanyants entraran a la instal·lació quan el responsable de COVID ho autoritzi. 

Tots els acompanyats hauran d’entrat al mateix moment a la pista i no moure’s del seient 
fins que el partit sigui finalitzat. 
 

 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 
 

 Cal portar la mascareta en tot moment de forma correcta. 
 

 Mantenir distància 1,5 m a la grada i sempre 2 seients buits entre grups bombolla. 
 

 Les persones usuàries hauran d'abandonar les instal·lacions un cop exhaurida  l’activitat 
per la porta del carrer JOAN DUCH, 48 disposada per els responsables a fi de no creuar-
se amb l’altre grup. 

 
 Es recomana fer servir els WC només en cas de necessitat. Els WC habilitats tenen 

aforament màxim de 2 persones. 
 

 No està permès el consum d’aliments i/o begudes a la instal·lació. Les persones usuàries 
han de deixar neta la instal·lació i deixar les possibles deixalles als contenidors 
corresponents 
 

 
 
 
 
 
 


