
PROTOCOL TEMPORADA 2020-2021 (SITUACIÓ COVID-19)   
 

ABANS DEL DIA DE PARTIT  

Es permet l’entrada de públic . Un acompanyant per jugadora . 

S’haurà d’omplir el document que adjuntem. 

Abans del divendres  de la semana de partit s’ha d’enviar el llistat de jugadors 

o jugadores, així com l’equip tècnic  i/o coordinador o director tècnic que 

estaran presents al partit per poder fer la traçabilitat ens cas que fos necessari. 

També el full dels acompanyants. 

S’ha d’enviar als emails: 

femeni.basquetpia@gmail.com           Per a competicions femenines 

masculi.basquetpia@gmail.com          Per a competicions masculines  

El conserge de la instal·lació demanarà identificació per permetre l’entrada el 

dia de partit. 

Es passarà un enllaç al responsable de cada equip perquè es pugui veure el 

partit en directe. En el cas de partits a on hi hagin menors ,l’Escola Pia 

Sabadell farà arribar un document demanant el permís d’imatge . Aquest 

document s’haurà de lliurar signat  en els emails corresponents segons siguin 

equips masculins o femenins. 

 ENTRADES  

L’accés es farà per la porta vermella que està en el carrer Garcilaso 99. 

Els jugadors podran accedir a la instal.lació   45 minuts abans de l’hora de 

partit. 

El públic podrá accedir 15 minuts abans de començar el partit. Han d’entrar 

tots junts 



S’ha de ser ser puntual en l’hora d’entrada. 

L’equip haurà d’accedir tot junt al pavelló.  

  

Es  realitzarà un control de temperatura a cada jugador/a, en  cas de ser 

superior a 37,5ºC no es permetrà l’accés. Serà obligatori desinfectar-se les  

mans amb hidrogel tant a l’entrar com al sortir 

 

NO han de portar el calçat de joc. S’han de posar les vambes en el moment 

que entrin a pista. 

Tots els jugadors/es hauran de portar mascareta i no se la trauran fins el 

moment  que comencin a escalfar.  

Els entrenadors i resta d’equip tècnic no es trauran la mascareta en cap 

moment.  

Hi ha varis punts de gel hidroalcohòlic. 

 

 

LAVABOS /VESTUARIS 

Es podrà anar mantenint totes les mesures higièniques, i en cas de necessitat 

imperiosa. 

No es podran utilizar els  vestuaris.  

 

ACCÉS A PISTA 

Es pot accedir a la instal.lacio 45 minuts abans , però només 

podrán accedir a la pista un cop hagin  abandonat el pavelló els 



jugadors del partit anterior i s’hagi acabat  la desinfecció de la pista i 

de les pilotes. 

En els partits de primera hora es podrà escalfar en la mitja 

pista corresponent a cada equip, sempre mantenint la distància entre 

els jugadors.  En els partits de segona hora es podrà escalfar en la 

pista exterior  ubicada en els pisos alts sempre mantenint la 

separació entre els equips. 

 

Un cop accedeixin al pavelló, el Delegat de Camp o el responsable 

Covid, els indicarà la  seva banqueta on dipositaran la seva la bossa al costat i 

es canviaran el calçat de carrer  per les vambes de joc. 

  

Es facilitaran a cada equip les pilotes que marca el reglament 

per l’escalfament  degudament desinfectades.  

DESPRÉS PARTIT  

- Posar-se la mascareta.  

- No estirar a pista, a no ser que sigui l’últim partit de la jornada. Es 

pot estirar en la pista exterior ubicada en l pati de dalt, respectant 

els espais que puguin estar ocupats per equips que escalfin pel 

partit següent i per l’altre equip que pot estirar.  

- Sortir de pista el més ràpid posible el més àgil  possible ja que cal 

procedir a la desinfecció pel següent partit. 

- Sortir de la instal.lació el més ràpid possible després d’estirar. No 

es poden quedar a veure partits d’altres equips 

- La sortida es farà també per la porta del carrer Garcilaso , per una 

porta diferent a la de l’entrada. 

  

  



  

  
 


