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Normes accés per a equips ( 1/2 )
•

No venir en cas de tenir símptomes de la COVID 19 o estar pendent d’una prova PCR.

•

Els equips visitants i acompanyants seran informats durant la setmana prèvia als partits per part del personal del
club de les mesures que cal respectar a l´equipament, i se´ls hi demanarà que entreguin al personal del club en el
control d’accés porta nord per equips visitants, i porta nord per equips locals, el registre dels jugadors/es i
entrenadors/es participants ( annex 1 ).

•

És obligatori l'ús de la mascareta en totes les zones comuns, només estan exemptes de l'ús de mascareta els
jugadors/es quan estiguin realitzant activitat física.

•

L'entrada de tot l'equip al complert a la instal·lació serà aproximadament 30 minuts abans de l'inici del partit. Els
avisarà i donarà instruccions un col·laborador/a del club.

•

A l'entrada, hi haurà pressa de temperatura i desinfecció de mans.

-- EN CAS DE TENIR 37,5 O MÉS NO ES PODRÀ ACCEDIR --

Normes accés per a equips ( 2/2 )

•

L'espai per l´escalfament serà a la part exterior de " La Nau".

•

Cada equip portarà el seu propi material: hidrogel, mascaretes, guants, farmaciola, així com la beguda en ampolles
individuals.

•

Les motxilles estaran en la zona d'escalfament i una vegada dins es col·locaran darrere de les banquetes. O en la
zona habilitada que un responsable li comuniqui a l'equip.

•

No es disposarà de vestidors, els jugadors vindran vestits/as de casa, excepte el calçat de partit que es posa a la
instal·lació.

•

Una vegada finalitzi el partit, l'equip visitant ha de sortir en grup sud i l´equip locl per la porta sud el més aviat
possible. Una vegada estigui l´equipament buit podran entrar els següents participants. EN AQUEST MOMENT ES
DEMANA MÁXIMA CELERITAT

•

Hi haurà disponible W.C. en cas de necessitat.

Annexe 1 : ( registre access EQUIPS )

