
 
 

 

PROTOCOL COVID-19 NOU BÀSQUET OLESA - 

MESURES ESPECÍFIQUES PER COMPETICIONS 

  

ESPORTISTES 

- Es podrà fer ús dels vestidors per a canviar-se. 

- Es podrà fer ús de les dutxes. 

- Els equips accediran per la porta que dona accés al Bar (entre el parking de sorra i el 

pavelló municipal de bàsquet). 

- L’hora d’entrada dels jugadors/es és 45 minuts abans de l’hora d’inici del partit. 

- És obligatori fer ús de la mascareta en tot el recinte amb excepció dels jugadors/es un 

cop estiguin jugant. 

- S’abandonarà la instal·lació, com a molt tard, passats 15 minuts de finalitzar el partit. 

 

ACOMPANYANTS 

- Cada equip podrà comptar amb 60 acompanyants (inclosos Directius) tant per menors 

d’edat com per a majors de 18 anys. 

- Els acompanyants accediran per la porta que dona accés al Bar (entre el parking de 

sorra i el pavelló municipal de bàsquet). 

- Caldrà realitzar la inscripció amb el formulari per veure el partit mitjançant QR que hi 

ha a la porta d’accés del pavelló. 

- És obligatori l’ús de mascareta en tot moment. 

- S’ha de respectar la distància física interpersonal de seguretat. 

- Es podrà fer ús dels serveis (W.C.) sempre i quan es respecti l’aforament de 2 

persones. 

- S’abandonarà la instal·lació de manera esglaonada un cop finalitzi el partit. 

- Hi haurà solucions hidroalcohòliques en els punts d’entrada i sortida. 

 

ÀRBITRES I AUXILIARS DE TAULA 

- Accediran per la porta que dona accés al Bar. (entre el parking de sorra i el pavelló 

municipal de bàsquet). 

- Els/les àrbitres podran fer ús de vestidor.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ  

ESPORTISTES, ÀRBITRES I AUXILIARS DE TAULA i ACOMPANYANTS 

Els equips (jugadors/es i entrenadors/es) i el auxiliars de taula i àrbitres accediran en grup 45 

minuts abans de l’inici del partit. 

Els acompanyants accediran per l’entrada senyalitzada a partir de 15 minuts abans de l’inici 

del partit.   

 

 

SORTIDA DE LA INSTAL·LACIÓ 

ESPORTISTES, ÀRBITRES I AUXILIARS DE TAULA i ACOMPANYANTS 

Els equips (jugadors/es i entrenadors/es) i el auxiliars de taula i àrbitres abandonaran la 

instal·lació passats 15 minuts de la finalització del partit.  

Els acompanyants abandonaran la instal·lació (com a molt tard 5 minuts posteriors a la 

finalització del partit) per la porta de la zona del Bar. 

    

 

 

 



 
 

 

 


