
  

PROTOCOL   COVID   C.E.   SFERIC   BÀSQUET   per   partits     

Data   actualització:   30   de   setembre   de   2021   

  

ASPECTES   GENERALS   

★ Les  persones  usuàries  hauran  de  complir  les  normes  de  seguretat  i  salut  establertes  en  cada                 

equipament,  de  manera  que  es  garanteixi  la  distància  de  seguretat  interpersonal  i  el  correcte                

ús   de   les   instal·lacions.   

★ Mantenir  la  distància  de  seguretat  de  1,5  metres  entre  persones  a  l’entrada  i  a  l’espera  de                  

realitzar   l’activitat.   

★ Els   vestidors   de   les   instal·lacions   romandran   tancats.   

★ L’entrada  al  públic  es  permesa.  En  menors  d’edat  (preminis  fins  a  juniors)  es  permetrà                

l'accés  de   dos   acompanyants  per  cada  jugador  i  equip  tècnic  fins  a  un  màxim  de  24  per                   

equip.  A  categoria  senior,  l’equip  visitant  podrà  ser  acompanyat  per  un  màxim  de  20                

persones   quedant   la   resta   del   aforament   pel   públic   local.   

★ Es  recomana  que  els  col·lectius  de  risc  i  persones  amb  problemes  de  salut,  no  assisteixin  a                  

l’equipament   esportiu.   

  

HIGIENE   

★ Les  persones  usuàries  hauran  de  fer  ús  de  mascaretes  dins  de  les  instal·lacions,  excepte  en                 

el   moment   de   realitzar   l'activitat   física   corresponent.   

★ Les  persones  usuàries  hauran  de  fer  ús  dels  dispensadors  de  gel  hidroalcohòlic  instal·lats  a                

l’entrada   i   la   sortida   de   les   instal·lacions.   

★ A  l’entrada  es  desinfectaran  les  sabatilles  de  carrer.  És  molt  recomanable  canviar  de               

sabatilles   per   realitzar   l’activitat.   

★ Es  recomana  l'ús  d'ampolles  individuals.  Al  pavelló  disposem  una  font  d’aigua  osmotitzada              

per   a   que   es   puguin   reomplir   les   seves   pròpies   ampolles.   

★ Es  recomana  fer  servir  els  WCs  només  en  cas  de  necessitat.  Els  WCs  habilitats  tenen  un                  

aforament   màxim   de   2   persones.     

★ No  està  permés  el  consum  d’aliments  i/o  begudes  a  la  instal·lació.  Les  persones  usuàries  les                 

possibles   deixalles   als   contenidors   corresponents.   

★ Les  persones  usuàries  hauran  d'abandonar  les  instal·lacions  un  cop  exhaurit  el  temps  de               

l’activitat  per  la  porta  disposada  per  els  responsables  a  fi  de  no  creuar-se  amb  el  següent                  

grup.     



  
★ No  es  deixarà  entrar  a  les  persones  usuàries  a  l’equipament  fins  que  no  surtin  les                 

persones   del   torn   anterior.   

★ Les  persones  usuàries  hauran  de  respectar  en  tot  moment  les  indicacions  del              

personal  responsable  de  les  instal·lacions,  així  com  aquesta  normativa  i  els  elements              

d'informació   i   senyalització   que   s'hagin   d'establir   en   cada   cas.   

★ El   material   d’ús   comunitari    s’haurà   de   desinfectar   després   de   cada   activitat.   

★ L’accés  a  la  pista  joc  estarà  reservat  pels  jugadors  i  staff  tècnics  d’ambdos  equips,  àrbitres,                 

assistents   de   taula,   el   delegat/a   de   camp   i   fotògraf/a   de   la   nostra   entitat.     

  

ENTRADA   A   L’INSTAL·LACIÓ   

★ L’entrada  dels  equips,  tant  local  com  visitatnt,  s’efectuarà  pel  Carrer  Faraday,  41  (entrada               

principal)   30   minuts   abans   de   l’hora   fixada   per   disputar   el   partit,   sempre   que   sigui   possible.   

★ L’entrada  de  públic  visitant  s’efecturà  per  la  porta  principal  15  minuts  abans  de  l’hora  fixada                 

pel   començament   del   partit   sempre   que   sigui   possible.     

★ Es   recomana   mantenir   la   distància   social   i   facilitar   el   pas   a   vianants   en   els   períodes   d’espera.   

★ Agrairiem  molt  que  ens  facin  arribar  els  documents  de  seguiment  i  control  del  Protocol  Covid                 

de  la  Federació  Catalana  de  Basquetbol.  En  concret,  l’annex  4  (relació  dels  jugadors  i  staff                 

tècnic)  i  Annex  5  (relació  d’assistents)  abans  de  la  disputa  del  partit.  Si  aquests  documents                 

no  es  poguessin  fer  arribar  per  avançat,  s’haurà  de  facilitar  al  responsable  de  la  instal·lació                 

abans  de  la  disputa  del  partit,  per  tal  de  facilitar  l’entrada  a  la  instal·lació.  Recordeu  que                  

sense   aquests   documents   no   es   deixarà   entrar   al   pavelló   a   cap   equip.   

★ L’entrada   s’efectuarà   de   forma   esglaonada   i   controlada   pel   nostre   personal.   

★ Una   vegada   a   l’interior   del   pavelló,   es   recomana   no   sortir   fins   al   final   del   partit.   

  

SORTIDA   DE   L’INSTAL·LACIÓ   

  
★ La  sortida  del  recinte  es  farà  pel  mateix  lloc  que  es  realitzi  l’entrada  d’una  forma  esglaonada  i                   

ha  de  ser  el  més  àgil  possible  per  tal  de  procedir  a  la  desinfecció  pel  següent  partit.  Trobareu                    

un   punt   de   desinfecció   a   la   sortida.     

★ Una  vegada  fora  del  pavelló,  es  recomana  mantenir  la  distància  social  i  facilitar  el  pas  a                  

vianants   en   els   períodes   d’espera     

  


