
 

 

 

 

 

 

PROTOCOL COVID OAR GRÀCIA 

 

EQUIPS VISITANTS 

 

- Aconsellem que els jugadors i les jugadores vingueu equipats/des de casa. 

- Tal com és habitual demanem que porteu les vostres pilotes, aigua i la pega (juvenils 

/ sèniors). 

- Recomanem que entrenador/a i oficials controlin els fluxos i les distàncies a l’hora 

d’entrar al pavelló. 

- A l’entrar cal realitzar la higiene de mans, la desinfecció de calçat i passar el control 

de temperatura. 

- L’ús de la mascareta és obligatori en tot moment excepte en la pràctica esportiva. 

- En cas que un vestidor hagi estat ocupat amb anterioritat, no s’hi tindrà accés fins 

que no s’hagi desinfectat. No es podrà entrar a la pista fins que no l’hagin abandonada 

els jugadors del partit anterior. Es podran utilitzar els vestidors durant les mitges parts. 

- Seguint les recomanacions de les autoritats locals l’ús de les dutxes no està permès.  

Com a cas excepcional, prèvia petició a consergeria, es permetrà l’ús sempre que l’equip 

visitant tingui un llarg desplaçament de tornada. 

- En acabar el partit no es pot romandre a la pista. Cal sortir el més aviat possible, a fi 

de facilitar la immediata desinfecció de porteries i banquetes. Demanem igualment que  

el vestidor quedi lliure aviat per procedir a la desinfecció abans que sigui utilitzat per 

una altre equip que l’hagi d’ocupar. 

 

  



PÚBLIC 

 

- L’assistència als partits es limita a dos acompanyants per jugador/a, tècnics i oficials. 

- A l’entrada caldrà identificar-se amb nom, DNI i telèfon per si fos necessari fer el 

seguiment de la traçabilitat. Aquestes dades seran custodiades pel club i seran 

destruïdes al cap dels 40 dies tal com estableix el protocol de l’Ajuntament de Sabadell. 

- Demanem a l’equip visitant, a ser possible, que porti el llistat de les persones 

assistents ja complimentat per agilitzar l’entrada.     

- Es permetrà l’accés un quart d’hora abans de l’inici del partit. En cas d’haver-se jugat 

un partit abans, no es permetrà l’entrada fins que no s’hagi desallotjat, ventilat i 

desinfectat. 

- Caldrà passar el control de temperatura i efectuar la desinfecció de sabates i de mans. 

- L’ús de la mascareta és obligatori en tot moment. 

- A l’entrada i a la sortida cal respectar la distància mínima d’1,5 metres entre les 

persones. 

- Només es podran utilitzar els seients que s’hagin establert. No estan permeses les 

agrupacions de membres familiars. 

- Un cop s’hagi iniciat el partit no es permetrà l’entrada. Si algú surt abans de la 

finalització no podrà tornar a entrar. 

- Les persones del club responsables que es respecti el protocol convidaran a sortir del 

pavelló qui no compleixi les normes i els advertiments. 

- La sortida s’efectuarà per la porta d’emergència situada a la part alta de la graderia, 

al costat de secretaria. 

- A la graderia hi haurà rotlles de paper i desinfectant a disposició de qui vulgui 

desinfectar el seu seient personalment. 

- El públic de casa utilitzarà la zona dreta de la graderia i el públic de l’equip visitant 
utilitzarà la zona de l’esquerra.  
 
 

Els partits es poden seguir en streaming per la plataforma Myplay. Podeu consultar 

l’enllaç  a les nostres xarxes socials. 

 

Protocol modificat en data 8 d’octubre de 2020 i susceptible de noves modificacions. 

 

 


