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Addicionalment a les disposicions generals publicades als protocols anti COVID del
PROCICAT i la FCBQ, pel desenvolupament de partits durant la present temporada a les
instal·lacions municipals de Lliçà de Vall, s'afegeixen les següents consideracions:

● Els usuaris hauran de seguir en tot moment les indicacions que el personal de la
instal·lació l’indiqui per garantir les mesures higièniques i de seguretat. Els usuaris
hauran de seguir uns recorreguts marcats i no podran utilitzar aquells espais no
autoritzats com per exemple, vestidors, sales de material, etc.

● Està permès l'accés de públic a l’instal·lació durant la competició, amb un
màxim de un 50% de l’aforament (equivalent a 40 persones per equip). Els
assistents s’hauran de registrar mitjançant l’app AFORITY de la FCBQ a
l’entrada i la sortida escanejant els codis QR habilitats als accesos.

● L’accés a la pista estarà restringit a entrenadors i esportistes, per tant és important
ser puntuals tant a l’entrar com al sortir de les instal·lacions. Es recomanable arribar
30 min. abans del partit. Els entrenadors recolliran els esportistes a l'entrada del
pavelló i l’entrada es farà de forma conjunta i esglaonada seguint els recorreguts
marcats. L'accés a les grades es farà a continuació, tenint en compte el registre previ
al formulari habilitat pel CBLLV del punt anterior

● Els usuaris estan obligats a entrar a l’espai del Pavelló i instal·lacions anàlogues
tancades, amb mascareta NO tèxtil. En cas que no en porti, el treballador/a
municipal li requerirà que se la posi i no permetrà entrar sense ella.

● A l’entrada es disposarà de dispensador de solució hidroalcohòlica per a la
desinfecció de mans. És imprescindible que els usuaris es rentin les mans a la seva
entrada.

● Tots els jugadors i equip tècnic han de signar la Declaració Responsable
mitjançant l'aplicació BQ Llicència de la FCBQ

● Es prendrà la temperatura a l’entrada. En cas de superar 37,5ºC es repetirà la
mesura dues vegades més en intervals de 1 min. fins completar 3 medicions.
Superant els 37,5C, l’usuari no podrà accedir a l’instal·lació.

● És necessari venir canviat. Els usuaris s’hauran de canviar el calçat i/o passar per
les catifes desinfectants abans d’accedir al terreny de joc. Es recomana porta bossa
o motxilla amb aigua, tovallola i el necessari per reduir la mobilitat.

● Els vestidors només es faran servir en casos excepcionals només com a canviadors,
ii romandran tancats en circumstàncies normals. Les dutxes restaran tancades.

● Una vegada finalitzat el partit, es deixarà l’instal·lació seguint els itineraris marcats
de manera ordenada i conjunta.

Qualsevol necessitat, dubte o aclaració necessària serà adreçada al responsable COVID del
CBLLV, els delegats de camp o el personal municipal habilitat.
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