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PROTOCOL D’ACTUACIO PARTITS CEB 

SANT JORDI  

 

PLANIFICACIÓ DEL PARTIT 

• Control d’assistència als partits: Cada equip (Club) haurà de 

tenir perfectament relacionats als esportistes, entrenadors o 

tècnics a efectes de poder facilitar el seu rastreig. 

• Cada equip portarà el seu propi material: hidrogel, mascaretes, 

guants, farmaciola. 

 

ARRIBADA I ACCÉS DELS JUGADORS. 

• Els equips, han de ser a la porta d’entrada 30 minuts abans de 

l’inici del partit i no podran entrar fins que no hagin arribat 

tots els integrants. 

• El club es reserva el dret de demanar document identificatiu als 

jugadors, entrenadors o persones acompanyants, si ho 

considera oportú. 

• Cada persona que accedeixi al pavellò es desinfectarà les 

mans amb gel hidroalcohólic que el club posa a disposició a 

l’entrada al recinte. 
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•  Si s’estigués disputant un partit, els jugadors esperaran -amb 

la mascareta posada en tot moment- a la sala polivalent annexa 

a la gradería. 

•  No es pot baixar a pista fins que aquesta quedi lliure. 

•  Un cop quedi la pista lliure, amb la mascareta posada en tot 

moment, es baixaran les escales que donen accés a la pista, i 

ocuparan la seva pista i la seva banqueta.  

 

ACCÈS DEL PÚBLIC 

• S’estableix un aforament del 80% del màxim permés al pavelló. 

Això son 80 persones. 

• El públic accedirà al pavelló 5 minuts abans de l’inici del partit, 

un cop hagi sortit el públic del partit anterior. L’accès es farà 

seguint el mateix procediment que els jugadors. 

 

MESURES DURANT EL PARTIT 

• És obligatori l’ús de mascareta quan el jugador estigui a la 

banqueta. 
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• El públic ha de dur la mascareta correctament posada en tot 

moment i seguirà les instruccions del responsable designat pel 

club. 

 

MESURES D’APLICACIÓ DESPRÉS DEL PARTIT 

• S’ha d’abandonar la pista amb celeritat per permetre que 

els equips del partit següent puguin accedir a la pista. 

•  S’ha de sortir de la pista de forma ordenada i abandonar la 

instal·lació de forma individual i sense formar aglomeracions. 

S’ha d’evitar en tot moment, barrejar-se amb membres dels 

altres equips.  

• El públic abandonarà la instal·lació abans que els jugadors i 

esperarà la sortida dels jugadors a l’exterior del pavelló. 

 

 

A Rubí, a 19 d’Octubre de 2021. 
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