
PROTOCOL D’ACOMPANYANTS DE L’EQUIP A LES COMPETICIONS DE POMAR,
TEMPORADA 20-21

La finalitat d’aquest document és aportar recomanacions generals a  totes les entitats
que fan ús de les instal·lacions de pomar, per la prevenció de la COVID 19.  Aquestes
estan subjectes a les directrius marcades per les autoritats pertinents. Les mesures

poden ser modificades en funció de les decisions que es prenguin en un futur. Entenem
que el principal objectiu d´aquest protocol,  és garantir que l’activitat que duem a terme a

Pomar es pugui fer amb la màxima seguretat pels equips, les seves famílies i pels
professionals que realitzen les diferents tasques. 

Aquest document es un protocol de mesures generals del funcionament de la instal·lació
de pomar durant les competicions,  cada entitat és responsable a part, del compliment

correcte d’aquestes mesures, i d’establir el seu propi protocol intern per la seguretat dels
seus membres. L’entitat local serà la responsable de fer arribar aquest protocol als

seus jugadors, famílies i a l’equip visitant.

NORMATIVA D’INSCRIPCIÓ D’ACOMPANYANTS

-L’equip local haurà d’enviar els llistats, com a data màxima el divendres abans del 
partit, d’aquells acompanyants tant de l’equip local com visitant que assistiran. En aquest
haurà de constar el nom complet, i DNI de cadascuna de les persones.

- Tota persona que aparegui a la llista, està acordant que assisteix al partit sota la 
seva voluntat i responsabilitat.

- Tota persona que no aparegui en el llistat no podrà accedir a la instal·lació.

- Si hi ha algun canvi d’última hora, l’equip local ho haurà de notificar amb la màxima 
antelació possible a la responsable de la instal·lació o al conserge.

NORMATIVA D’ESTADA A LA INSTAL·LACIÓ

-10 minuts abans de l’inici del partit el conserge començarà a donar accés a un dels 
grups d ‘acompanyants.



-L'accés es farà per la porta principal.

- Per entrar hauran d’ensenyar el DNI per comprovar la seva aparició a llista.

- És obligatòria la utilització de mascareta en tot moment.

- Hauran de passar pel protocol d'accés:
 *Desinfecció de Sabates a l’alfombra desinfectant.

*Presa de temperatura
*Gel hidroalcohòlic

- Un cop tots hagin accedit, el conserge els indicarà la zona on han de seure.

- Podran utilitzar els serveis, però hauran de fer-ho d'un en un.

- En finalitzar el partit la sortida es farà per la porta d’emergència de la graderia. Hauran 
d’esperar asseguts al seu seient fins que el conserge els indiqui que poden sortir del 
recinte.

- El conserge és el responsable del pavelló en aquell moment. El poliesportiu 
deixa per escrit la reserva del dret d'admissió, en els casos en què algun assistent
no compleixi la normativa de seguretat Covid.

Demanem si us plau, a tots els acompanyants la màxima responsabilitat, per tal que els
jugadors, staff i aficionats puguin seguir gaudint del seu esport amb tota seguretat.

Att: Direcció de Pomar


