
























UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. FASE DE REPRESA
Les mesures aquí plantejades son amb la informació que hi ha des de el departament a
data d’avui. Segons com evolucioni la situació del COVID poden haver-hi canvis.
Com a norma general:
Els equips entraran amb l’entrenador. No es permet l’entrada al recinte esportiu si no és
amb l’entrenador. Si quan arriben els jugadors l’entrenador no hi és, s’haurà d’esperar a
que arribi fora de les instal·lacions, amb mascareta i mantenint la distancia de seguretat.
Ús de la mascareta en tot el recinte mentre no es faci l’activitat esportiva.
Els jugadors es podran treure la mascareta en el moment que comencin l’activitat. Un cop
finalitzada, s’ha de tornar a col·locar correctament.
Es recomana no utilitzar els vestuaris, romandran oberts, però no poden haver-hi més de
5 persones dins del mateix equip.
És obligatori portar un calçat esportiu diferent dins de les instal·lacions esportives. Hi
haurà una zona habilitada on es podran canviar les sabates.
Les fonts de les instal·lacions esportives romandran tancades, per tant els esportistes han
de portar la seva aigua i mai compartir ampolles amb companys.
Sempre que s’entri a les instal·lacions es farà control de temperatura.
Els pares, en cas de menor d’edat, son els responsables dels seus fills, per tant si a la
classe del nen a hagut un possible cas i estan en quarantena, no podrà anar als
entrenaments ni als partits fins que no es resolgui la situació (entra dins de la declaració
de responsabilitat signada)
En el cas que l’entrenador detecti possible sintomatologia, s’aïllarà al jugador fins que
arribi el responsable.
Els responsables de informar al centre mèdic en cas de possible positiu son els pares, mai
el club.
Pavelló
S’accedirà per l’entrada principal i la sortida es farà per la porta de darrera.
El passadís estret es d’únic sentit de la marxa per evitar encreuaments
Tant a l’entrada com a la sortida es disposarà de gel, que serà obligatori la utilització per
entrar a les instal·lacions
Accés exclusiu als esportistes, els acompanyants no podran accedir a les instal·lacions,
exceptuant casos de mobilitat reduïda.
Quan hi hagi competició, només es permet un acompanyant a les grades per jugador, ja
que l’aforament es 1/3.
Durant la setmana si es vol anar a les grades, s’ha de demanar permís a l’ajuntament a
través de l’entitat i serà com a màxim cada 15 dies.
Pau Casals
Accés per l’entrada principal exterior
Obligatorietat d’utilitzar el gel a l’entrada de les instal·lacions
Les grades estaran tancades i s’utilitzaran per deixar les pertinences dels jugadors.
Els vestidors estaran tancats

