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MODIFICIACIONS DEL PROTOCOL HABITUAL DECOMPETICIONS
PER LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA

Aquest document serveix per oferir a les entitats un protocol ajustat de la logística per les
competicions, tant oficials com no oficials.
Al Pavelló L’Illa s’oferirà la possibilitat de poder competir en les següents disciplines
esportives:
FUTBOL SALA
HANDBOL
BÀSQUET
MINIBÀSQUET
VOLEI
MINIVOLEI
Els esports de bàsquet, futbol sala, handbol i volei es faran en pista sencera. Minibàsquet i
minivolei es duran a terme en terços de pista.
Com a màxim, amb es competicions mini, podran coincidir dos partits a la mateixa franja
horària.
Per totes les competicions, com a mesura preventiva i revisable segons l’estat de la pandèmia
a Barcelona per les autoritat sanitàries, no es permetrà l’accés a la graderia per part de
visitant i/o públic. Només es permetrà l’accés a jugadors/es i components de l’estaff tècnic i
arbitral.
A continuació, detallem els trets més importants que caldrà tenir en compte del protocol.

ACCÉS INSTAL·LACIÓ.

Amb anterioritat l’equip local haurà de rebre el llistat de persones assistents de l’equip
visitant, detallant jugadors i staff tècnic.

Igualment, caldrà certificar que tots els assistents tenen signada la declaració
responsable bé sigui de l’entitat o bé la facilitada per la respectiva federació.

S’ha d’accedir a la instal·lació amb
mascareta, seguint la distància de seguretat
i passant pel punt d’higiene a l’entrada.
Evitar aglomeracions a l’accés. Cada equip
tindrà el seu torn d’accés.

El grup de competició en bloc, farà l’entrada a la instal·lació i es dirigirà
directament a la pista de joc. Caldrà circular sempre amb mascareta,
excepte quan es faci activitat física. L’satff tècnic haurà de dur posada la
mascareta en tot moment.

ÚS DE VESTUARIS

No està permès l’ús de vestuaris de forma general. Només es permetrà l’ús al finalitzar els
partits i per aquells equips visitants que ho demanin amb anterioritat. Recomanem fer-ho
mitjançant l’equip local amb el que disputen els partits que ho transmetrà al gestor de la
instal·lació.
Caldrà seguir les indicacions del personal de manteniment i responsable de protocol de la
instal·lació, complint aforament i circulacions indicades.
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CIRCULACIONS

Al trobar-nos amb una instal·lació tancada i amb uns espais molt petits, caldrà seguir els
sentits de circulació que mostrarà el personal de la instal·lació.
En la mesura del possible la sortida de la instal·lació sempre es realitzarà amb l’accés del
pavelló lliure. Si es coincideix amb un grup que entra, caldrà esperar que aquest faci
completament la seva entrada per poder sortir.
Donada la prohibició de l’accés de públic a la instal·lació, es permetrà l’accés a la instal·lació
d’una persona per realitzar la gravació del partit.
En cas que la instal·lació ofereixi la gravació, els equips locals i visitants podran tenir accés a
aquesta filmació, sota les normes que estableixi el gestor de l’equipament i no es permetrà
l’accés a més equips de gravació/filmació.

Aquest protocol està subjecte a les modificacions que l’Ajuntament de Barcelona i les
autoritats sanitàries imposin, depenent de l’estat de la pandèmia
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ÚS DE VESTUARIS
PROTOCOLS COVID
1. ANTERIORMENT A LA DISPUTA DEL PARTIT, CAL FER
ENTREGA DEL LLISTAT D’ASSISTENTS (JUGADORS I TÈCNICS).
EN AQUEST LLISTAT CAL ASSENYALAR LES PERSONES QUE
FARAN ÚS DELS VESTUARIS UN COP FINALITZAT EL PARTIT.

4. SI EL NOMBRE DE JUGADORS/ES SUPERA
L’AFORAMENT
DELS
DOS
VESTUARIS,
CALDRÀ
ESTABLIR TORNS I ELS QUE NO PUGUIN FER-NE ÚS,
TINDRAN UNA ZONA D’ESPERA.

2. DURANT L’ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ, CALDRÀ SIGNAR EL
REGISTRE D’ÚS DE VESTUARI I INDICAR ELS JUGADORS/ES
QUE EN FARAN ÚS AL FINAL DE LA COMPETICIÓ.

5. EL TEMS MÀXIM PER L’US DE VESTUARI A CADA TORN
ÉS DE 15 MINUTS. DESPRÉS DE CADA TORN DE
VESTUARI, EL PERSONAL TINDRÀ 5 MINUTS PER
NETEJAR/DESINFECTAR, SEGUINT ELS PROTOCOLS
GENERALS DE LA INSTAL·LACIÓ.

3. UN COP FINALITZAT EL PARTIT, ELS JUGADORS/ES QUE
S’HAN INDICAT AL REGISTRE D’ÚS DE VESTUARIS A L’ACCÉS
A LA INSTA·LACIÓ, TINDRAN A LA SEVA DISPOSICIÓ 2
VESTUARIS COM A MÀXIM, AMB UN AFORAMENT DE 4
PERSONES PER CADA VESTUARI. LA RESTA DE JUGADORS/ES
QUE NO EN FARAN ÚS, CALDRÀ QUE EFECTUIN LA SORTIDA
DE LA INSTAL·LACIÓ.

6. UN COP ELS JUGADORS/ES SURTIN DEL VESTUARI,
CALDRÀ QUE ABANDONIN LA INSTAL·LACIÓ, SEGUINT
EL RECORREGUT DE SORTIDA.
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