Protocol COVID per el gimnàs:




















A la entrada de les instal·lacions es pren la temperatura a tots els jugadors i s’aplica
gel hidroalcohòlic. El mateix per als acompanyants per aquells equips amb jugadors
menors d’edat.
L’equip contrari, dies previs al partit, ha d’enviar un document amb la relació de
jugadors participants. Amb nom, cognom i numero de telèfon.
En categories per equips majors de 18 anys, els partits es realitzaran a porta tancada.
En el cas de que un jugador tingui la temperatura alta, quedarà apartat de la resta del
grup i passat un temps se li tornarà agafar. Si la temperatura continua alta no podrà
entrar definitivament a les instal·lacions. En el cas de ser menor s’avisarà els pares i es
passarà nota de la incidència al departament de Salut.
Prenem nota de les següents dades : nom, cognom i numero de telèfon de tots els
acompanyants per equips menor d’edat.
Tots el jugadors porten mascareta a la entra a les instal·lacions. La portaran posada
fins l’inici de l’escalfament.
El públic que tingui accés a les grades, portarà mascareta. Una vegada en les grades,
seuran mantenint la distancia de seguretat. La zones on han de seurà estan marcades
amb unes creus.
En el cas de que hi hagi un partit abans, no es podrà entrar a les instal·lacions fins que
finalitzi i queda buida.
Entre partit i partir es desinfecta les pilotes i el terra.
Durant el partit es deixen les portes obertes, amb controls per poder accedir, que hi
hagi ventilació.
Se li proporcionarà a cada equip un lloc únic de pilotes intransferibles.
Es diposita a la taula d’anotador gel hidroalcohòlic per que els jugadors l’utilitzin quan
entren i surten de la pista.
Las entrades i les sortides es fan per accessos independents.
No es poden utilitzar el vestidors.
Els jugadors hauran de portar a la bossa unes sabatilles de recanvi. No podran accedir
a la pista amb les sabates que portin del carrer.

