
-Control d'accés i temperatura.

-Desinfecció de calçat i mans.

-Ús obligatori de mascareta en tot moment, a excepció dels esportistes quan ja 
estiguin a l'escalfament i/o competició.

-Només està permès el consum d'aigua a les grades.

-Es pot fer ús de vestuaris per canviar-se de roba, però les dutxes continuen 
restringides. Excepció: equips sèniors a les competicions.

Aforaments:
Parquet: 57 persones  entre esportistes i tècnics
Sintètic: 91 persones entre esportistes i tècnics
Annexa: 44 persones entre esportistes i tècnics

Públic/acompanyants: 125 persones, que podreu repartir com vulgueu amb les entitats
visitants com fins ara.

**Control d'accés continuarem amb el mateix mètode d'anticipar els llistats 
d'assistents per agilitzar les entrades i sortides evitant aglomeracions.

**Recomanem que els partits amistosos es facin sense públic, però si es vol fer amb
presència de públic, se seguirà la mateixa actuació que amb partits oficials.

**Accés de públic a entrenament continua com es va comunicar a final de temporada:

Els acompanyants que vulguin entrar a veure els entrenaments, hauran d'estar 
prèviament registrats en un llistat que les entitats facilitaran a consergeria. No 
es permetrà l'entrada d'acompanyants que no estiguin inscrits al llistat.

L'entrada es farà conjuntament amb els esportistes i la sortida es realitzarà 10 
min abans de finalitzar l'entrenament per poder desinfectar les grades, i donar pas
al següent entrenament. Per tant, fins que consergeria no doni el seu consentiment,
no es podrà accedir a les grades.

Per agilitzar el procés, podrà haver-hi un responsable per entitat encarregat de 
controlar aquests accessos.

Les mesures d'accés continuen sent, trepitjar la catifa desinfectant, posar-se gel 
hidroalcohòlic a les mans i control de temperatura.

A dins del pavelló, hauran d'estar asseguts a les grades, mantenint la distància de
seguretat marcada als seients i amb la mascareta en tot moment.

*Queda prohibida l'entrada d'instruments o aparells musicals.

Pavelló parquet:
Entrada per la porta principal i sortida per la porta d'emergència situada al final



del passadís.

Pavelló sintètic:
Entrada per la porta principal, situada a la rampa d'accés, i sortida per la porta 
d'emergència lateral del pavelló, amb sortida a l'espai entre els dos pavellons.

Pista exterior:
Entrada per la porta principal del pavelló de parquet i sortida per la zona de 
terrassa que dóna a la zona entre els dos pavellons.


