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D’acord amb la normativa actual de la Fase de represa de l’activitat esportiva de Catalunya, on s’indiquen les mesures 
que s’han d’adoptar per part de les entitats que organitzen la pràctica i l’activitat esportiva, s’estableix aquest protocol de 
funcionament d’obligat compliment. 
 
JUGADORS: 
 
1-L’equip local entrarà a les instal·lacions per la porta 3. 
 
2- L’equip visitant entrarà per la porta 1 (entrada principal) 45 minuts abans de l’inici del partit. 
   A l’entrada, entregaran un llistat de jugadors participants i cos tècnic, per a establir la traçabilitat en d’infecció. 
 
3- A l’arribada a les instal·lacions, es prendrà la temperatura, serà obligatori el rentat de mans amb gel hidroalcohòlic i 
s’haurà de portar la mascareta en tot moment i fins a l’inici de l’escalfament. 
 
4- El jugador/a haurà de tenir signada i en vigor la declaració de responsabilitat “Covid-19” del seu portal del Federat. En 
cas contrari no podrà participar en l’activitat i haurà d’abandonar les instal·lacions. 
 
5- No es podran utilitzar els vestidors i per tant, tindran que venir equipats de casa i no hi haurà servei de dutxa després 
del partit. 
 
6- Els jugadors han de portar la seva ampolla d’aigua individual. 
 
7- Un cop finalitazi el partit un responsable de l’entitat els indicarà la porta per on han de sortir. 
 
PÚBLIC: 
 
- Cada jugador pot venir acompanyat per dos adults, que hauran d’entrar per la porta principal 15 minuts abans de l’inici 
del partit. 
 
- A l’entrada hauran d’entregar omplerta i juntament amb el DNI la fulla de Declaració responsable que els seu 
coordinador els farà arribar. 
 
- A l’entrada se’ls prendrà la temperatura, serà obligatori el rentat de mans amb gel hidroalcohòlic i s’haurà de portar la 
mascareta en tot moment. 
 
- El públic haurà d’estar assentat en tot moment al seient que li hagi estat assignat i no es mourà fins al final del partit. 
(només es permet anar al lavabo).  
 
- Està prohibit fumar, menjar i beure a les grades. 
 
- Les nostres instal·lacions disposen de servei de Bar. Per accedir al Bar, es farà per la porta d’accès que dona directament 
al carrer. Hi ha un aforament limitat de 50/60 persones assegudes a les taules i només está permès estar a les taules quan 
s’estigui consumint. En cas contrari hauràn d’abandonar les instal·lacions. 
 
- Un cop s’hagi iniciat el partit, les persones que estiguin al Bar, no podran accedir a les grades, i s’hauràn de quedar a la 
taula o bé abandonar la instal·lació. 
 
- El públic que accedeixi a les grades, no podrá sortir de la instal·lació per anar al Bar fins al final del partit, ja que la 
porta principal quedarà tancada i ho tindran que fer sortint de la instal·lació i entrar directament per la porta d’accès del 
bar. 
 
 
 
 


