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PRTOCCOLS ASSISTÈNCIA PÚBLIC 

AFORAMENT I GRADES 

• Aforament del 30%, màxim 60 persones de capacitat al pavelló. 

• Només es permet l’entrada als partits, als entrenaments no hi pot haver públic. 

• Tot el públic hi serà amb mascareta. 

• Tot el públic estarà assegut, mai dret i amb una distància mínim de 1 cadira que serà una X, per 
evitar que cap persona es pugui seure. 

• Primera i última filera de cadires habilitades per seure. La 2na filera no es podrà seure, 
s’habilitarà com a passadís. 

• Diferenciació de grada local i visitant. 

AFICIONATS 

• Gel desinfectant a l’entrada del recinte per la rentada de mans de totes les persones que 
entrin. 

• Presa de temperatura a tot el públic que no pot superar els 37,5ºC. La persona que ho superi 
no accedirà al recinte i se l’informarà que ha d’anar amb el seu metge. 

• Els aficionats visitants, entraran tots a la mateixa vegada i seran ubicats en al seva grada 
assignada. Prèviament l’equip visitat haurà informat al nostre club del total de persones que 
assistiran, per evitar arribar a l’aforament màxim que hem identificat. 

• Els aficionats assistents als partits hauran de apuntar el seu Nom, DNI, telèfon i es guardaran en 
cas de necessitat. 

• Possibilitat d’obertura d’una de les portes de seguretat com a porta de sortida, per evitar 
encreuaments dintre del recinte. 

• Prohibit menjar dins del recinte. 

CONTROL 

• Un o varis membres del club, vetllaran pel compliment dels protocols. 
o Aniran ben identificats. 
o Prendran la temperatura dels assistents. 
o Obligaran a mantenir les distàncies de seguretat. 
o Obligaran a que tothom utilitzi la mascareta correctament. 
o Acompanyen a l’afició a la grada que tenen assignada. 
o Tenen poder per expulsar del recinte a totes aquelles persones que posin en 

compromís les mesures de seguretat durant l’esdeveniment esportiu. 

PROTOCOL A SEGUIR PELS JUGADORS/ES: 

• L’espai estarà llest per reprendre activitats, és a dir, estarà prèviament desinfectat i amb les 
condicions òptimes.  

• Els vestidors no es trobaran disponibles en cap moment excepte per l’ús dels lavabos on només 
es podrà anar d’un en un. 

• L’espai es ventilarà diàriament per evitar un ambient carregat durant la pràctica esportiva.  

• Hi haurà material de desinfecció, el qual serà d’ús obligatori. 

• Les entrades i sortides mai es realitzaran per la mateixa porta, ja que farem un itinerari que els 
nens/es hauran de seguir (Annex 1) 

• Els usuaris hauran d’arribar amb la mascareta posada, i marxar amb ella.  

• Durant l’activitat s’haurà de mantenir el distanciament social. L’únic material que es compartirà 
seran les pilotes de joc, aquestes seran desinfectades a l’inici, durant l’esmorzar i al final de la 
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jornada, a més, tant les xarxes com els pals també es desinfectaran, a l’inici i al final de la jornada 
(aquest procés es repetirà de forma diària). 

• Els usuaris no podran accedir a l’activitat si presenten símptomes com ara febre o bé si han estat 
en contacte amb alguna persona afectada per Covid-19 o tingui algun tipus de simptomatologia 
relativa. 

• Els jugadors/es arribaran a la porta d’entrada i automàticament se’ls proporcionarà gel 
hidroalcohòlic per la desinfecció de mans i avantbraç, seguidament se’ls guiarà per la rampa del 
pavelló per arribar a les grades i allà (amb la distància recomanada) deixaran les seves 
pertinences i faran el canvi de les sabates del carrer a les esportives.  

• Abans d’entrar a pista serà obligatori la desinfecció del calçat esportiu.  

• És necessari que els usuaris portin el seu material personal, el qual serà intransferible (ampolla 
d’aigua, tovallola per la suor etc.), aquest material es podrà deixar proper a la pista per poder 
hidratar-se o eixugar-se quan sigui necessari. 

• Al finalitzar l’entrenament hi haurà una última desinfecció i ens dirigirem directament a la porta 
de sortida.  

• Es recomana als usuaris no tocar-se els ulls, el nas o la boca durant l’activitat. 

• Un cop fora es recomana que els jugadors/es marxin a casa directament per evitar aglomeracions 
a l’entrada del pavelló. 

ITINERARI A SEGUIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restem a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 
Atentament,  

 

President, 
Ivan Palomino 


