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ROTOCOL COVID 19 PER PARTITS D’HANDBOL AL PAVELLÓ MUNICPAL 

DE TÀRREGA. TEMPORADA 20-21 
 
1. No es podrà accedir a la instal·lació fins que no hagi entrat l’entrenador o 
responsable de l’equip o el club, responsable de fer complir el protocol COVID. 
 
2. Abans d’entrar, tots els components de l’equip i el públic hauran de passar un 
control de temperatura que es prendrà amb un termòmetre sense contacte.  A més, 
hauran de passar per sobre l’estora de l’entrada per desinfectar-se les soles del calçat.  
 
3. Es prohibeix l’accés a la instal·lació a tota persona amb símptomes de COVID 19. 
 
4. Caldrà fer-se un rentat de mans amb el gel hidroalcohòlic que hi haurà al vestíbul, 
tant a l’entrada com sortida de la instal·lació. 
 
5. L’ús de mascareta, portada de manera reglamentària, serà obligatori per transitar 
per tota la instal·lació fins l’arribada a la pista de joc. El públic l’haurà de portar en tot 
moment.  
 
6. No es podran utilitzar els vestidors per canviar-se, cal que els jugadors i jugadores 
vinguin canviats de casa. Tampoc es pot fer ús de les dutxes, ni beure aigua dels 
lavabos.  
 
7. Els vestidors, amb un aforament màxim de 4 persones a la vegada, serviran per 
deixar les bosses o peces d’abric. També per anar a l’WC en cas d’urgència.  

 
8. Cada membre de l’equip haurà de portar la seva pròpia ampolla d’aigua. Està 
totalment prohibit compartir ampolles d’aigua o altres begudes isotòniques.  
 
9. No es podrà entrar a la pista fins que el partit anterior no s’hagi acabat, per tant, 
l’escalfament s’haurà de fer a l’exterior del pavelló. 
 
10. Al finalitzar el partit, es podrà entrar en grups de 4 al vestidor per tal de recuperar 
les pertinences i sortir del pavelló per la porta lateral d’emergència (no per la porta 
principal), per tal d’evitar creuar-se amb els següents equips. 
 
11. Serà necessari evitar que els espectadors s’aturin en el circuit d’entrada i sortida 
de la instal·lació. Igualment s’evitaran aglomeracions en espais d’ús col·lectiu. 
Mantindran la distància de seguretat en la seva entrada i 
sortida.  
 
12. El públic farà ús de la mascareta en tot moment.  A les 
graderies, caldrà respectar les indicacions i asseure’s de 
forma individual i separada (inclòs membres d’una mateixa 
família). 

 
13. Les graderies estaran obertes pel públic, amb aforament 
limitat. Les persones del públic s’identificaran contestant un 
formulari que es trobarà al codi QR que trobareu a 
continuació. Aconsellem que vinguin el mínim 
d’acompanyants per jugadora.  

 


