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Protocol partits Covid-19 
 
Des del Club Bàsquet Vall d’en Bas presentem a continuació un recull de les mesures establertes 
que cal prendre durant la pretemporada 2020-21 en motiu de la Covid-19 a l’hora de realitzar 
els partits al pavelló municipal de Sant Esteve d’en Bas. 
 
Per dur a terme els partits: 
 

• Jugadors/es, entrenadors/es, àrbitre i membres de la taula entraran al pavelló 30 min 
abans de l’hora d’inici del partit per les portes d’emergència A després que se’ls hagi 
pres la temperatura. Un cop a dins es desinfectaran les mans amb gel hidroalcohòlic (hi 
haurà un dispensador a l’entrada). 
 

• No es podran utilitzar els vestidors. Així doncs, es recomana que l’equip visitant vingui 
canviat des de casa (que només s’hagi de canviar el calçat). Ara bé, si és necessari 
canviar-se, es podran utilitzar els lavabos de manera individual. 
 

• Les maletes i els objectes personals es deixaran a darrera la banqueta. Preguem a 
l’equip visitant que un cop finalitzat el partit reculli les seves pertinences i ho intenti 
deixar el màxim net possible (ampolles d’aigua, mocadors, esparadrap, etc.). 
 

• Seguint les indicacions del protocol de competició de la federació, cal que l’equip 
visitant porti el seu propi gel hidroalcohòlic i mocadors d’un sol ús que disposarà sobre 
la seva taula d’higiene (al costat de la banqueta visitant). 
 

• 10 minuts abans de l’inici del partit, s’obrirà la porta principal del pavelló per on entrarà 
el públic (25 acompanyants per equip). A mesura que vagin entrant, se’ls prendrà la 
temperatura i se’ls agafarà les dades personals. 
 

• Per tal d’alleugerir el procés de la presa de dades, el públic visitant pot portar el full 
d’assistents omplert ja des de casa. El podeu trobar al link següent:  
 

https://drive.google.com/file/d/1RfxWa4wtkeoOC3GppyEKSCa0xCYAzycL/view?usp=s
haring 
 

• Hi haurà una part de la grada destinada al públic local i una altra part al públic visitant. 
Els bancs de la grada estaran degudament senyalitzats indicant on es podran asseure 
els assistents, tot mantenint la distància de seguretat. 
 

• Un cop passats 10 min des de l’inici del partit la porta principal del pavelló es tancarà. 
Evidentment que serem flexibles, i si hi ha alguna persona que pel que sigui arriba una 
mica més tard se la deixarà entrar, però l’objectiu d’aquesta mesura és evitar que entri 
i surti gent contínuament. 
 

• Durant la mitja part s’obriran les portes d’emergència del pavelló per tal de ventilar 
l’interior. El públic podrà sortir per les portes d’emergència A i, quan comenci la segona 
part, haurà de tornar a entrar per la porta principal del pavelló. 

https://drive.google.com/file/d/1RfxWa4wtkeoOC3GppyEKSCa0xCYAzycL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RfxWa4wtkeoOC3GppyEKSCa0xCYAzycL/view?usp=sharing
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• En acabar, el públic sortirà per les portes d’emergència A i els jugadors sortiran per les 
portes d’emergència B. Els jugadors no es podran dutxar, únicament podran utilitzar els 
lavabos si s’han de tornar a canviar. 
 

• A continuació els responsables del club procediran a la desinfecció de les banquetes i 
de les grades, així com també a la ventilació de l’interior del pavelló. Durant aquesta 
estona ningú pot entrar al pavelló (si hi ha un equip que ha de jugar el següent partit 
haurà d’esperar-se a fora). 

 
 
A continuació podeu veure un esquema del pavelló per tal que us en feu una idea del que s’ha 
explicat anteriorment: 
 

 
 
 
Us agrairem la màxima col·laboració pel compliment de les mesures explicades. És possible que 
els punts anteriors es modifiquin, estem a l’espera de noves instruccions de les autoritats. No 
és la situació idònia per fer bàsquet però entre tots podrem aconseguir gaudir de nou del nostre 
esport!  
 


