
PROTOCOL PER A LA MINORITZACIÓ DEL RISC DE CONTAGI DE LA COVID-

19 EN EL DESENVOLUPAMENT DELS PARTITS 

POLIESPORTIU POMAR 

 

L'objectiu d'aquest protocol és establir les normes i pautes de comportament que han de ser 

aplicats per part de tots els participants durant el desenvolupament dels partits amb la finalitat 

de minimitzar el risc de contagi de la COVID-19. 

 

• L´equip visitant ha d´estar complet per poder accedir a la instal·lació de manera 

conjunta. 

• Degut a la limitació d’aforament, només s’admet un acompanyant per jugador/a. Cal 

enviar una llista amb nom, cognoms i DNI dels assistents al partit a 

aem@aeminguella.com abans del dijous anterior al partit a les 19:00 hores. 

• Convoqueu sempre els vostres equips 30 minuts abans de l´inici del partit. Mai es podrà 

accedir a la instal·lació fins que ho autoritzi algun responsable.  

• Presa de temperatura i higiene de mans abans d´entrar a la part esportiva.  

• Els jugadors han de venir preparats per a la pràctica esportiva. No es pot fer ús dels 

vestidors. 

• És obligatori canviar-se les sabatilles de joc en el moment d´entrar a l’espai esportiu.  

• Ús obligatori de la mascareta. Només els esportistes poden no fer ús de la mascareta 

durant la pràctica esportiva.  

• Recomanem que els entrenadors i jugadors que seguin a la banqueta portin la 

mascareta  en tot moment. Recomanem només treure-la per donar instruccions i jugar 

a pista. Cal pensar en la custòdia de la mascareta dels jugadors que siguin a pista.  

• Cadascú cal que porti la seva ampolla d´aigua i tovallola d´ús individualitzat.  

• L´equip visitant portarà el seu propi material EPI 

• Una vegada acabat el partit la sortida es farà de manera conjunta facilitant la tasca de 

neteja i desinfecció. 

 

Demanem la vostra màxima col·laboració de cara a complir escrupolosament tots aquests punts. 

Necessitem el compromís de tots els participants, familiars i treballadors de l'entitat. 
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