
 

 

PROTOCOL COVID 19: PARTITS 

Compliment específic durant els partits duts a terme a les instal·lacions 

municipals d’Argentona: 

• En relació a l’admissió

acompanyants, per equip, 

assistents, indicant nom, telèfon

. • Abans d’entrar a la instal·lació es farà la presa de la temperatura, així 

com la desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic. 

• S’haurà de dur mascareta fins a l’inic

aquesta. Els entrenadors, auxiliars i resta de personal tant del Club Handbol 

Laietà com dels clubs visitants, l’hauran de portar en tot moment i caldrà 

que es mantingui sempre la distància de seguretat de 2 metres

• Els/les esportistes entraran canviats, si és 

cada pista on els jugadors podran acabar d’equipar

esportiva. Els esportistes que no tinguin possibilitat de canviar

espai podran fer servir els vestidors 

persones per vestidor)

d’esportiu.  

• No es podran compar

és molt recomanable que es

reomplir les ampolles. 

tancades. 

Desde el Club us demanem la vostra màxima 

la espera de que la millora dels indicadors del COVID

avançant en la recuperació de les condicions normals en el nostre esport.

 

Salutacions  

 

CH LAIETA ARGENTONA

10/05/2021 

PROTOCOL COVID 19: PARTITS  

Compliment específic durant els partits duts a terme a les instal·lacions 

municipals d’Argentona:  

l’admissió de públic, només es permet la entrada de 

acompanyants, per equip, i s`ha d’aportar una relació 

assistents, indicant nom, telèfon i DNI. Abans de divendres a les 17 h.

. • Abans d’entrar a la instal·lació es farà la presa de la temperatura, així 

com la desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic.  

S’haurà de dur mascareta fins a l’inici de l’activitat i una vegada finalitzada 

ntrenadors, auxiliars i resta de personal tant del Club Handbol 

Laietà com dels clubs visitants, l’hauran de portar en tot moment i caldrà 

gui sempre la distància de seguretat de 2 metres

• Els/les esportistes entraran canviats, si és possible.  S’habilitarà un espai a 

cada pista on els jugadors podran acabar d’equipar-se per a la pràc

va. Els esportistes que no tinguin possibilitat de canviar

espai podran fer servir els vestidors sense fer ús de les  dutxes

).És obligatori el canvi de calçat de carrer per un 

No es podran compartir aigües. Cada esportista haurà de portar la seva i 

és molt recomanable que estigui marcada amb el nom. Tampoc es podran 

reomplir les ampolles. Les fonts d’aigua de la instal·lació espor

Desde el Club us demanem la vostra màxima col·laboració i comprensió, a 

la espera de que la millora dels indicadors del COVID-19 ens permetin anar 

en la recuperació de les condicions normals en el nostre esport.

CH LAIETA ARGENTONA 

Compliment específic durant els partits duts a terme a les instal·lacions 

es permet la entrada de 20 

una relació nominal dels  

Abans de divendres a les 17 h. 

. • Abans d’entrar a la instal·lació es farà la presa de la temperatura, així 

vitat i una vegada finalitzada 

ntrenadors, auxiliars i resta de personal tant del Club Handbol 

Laietà com dels clubs visitants, l’hauran de portar en tot moment i caldrà 

gui sempre la distància de seguretat de 2 metres.  

S’habilitarà un espai a 

se per a la pràctica 

va. Els esportistes que no tinguin possibilitat de canviar-se en aquest 

sense fer ús de les  dutxes (màxim 5 

És obligatori el canvi de calçat de carrer per un 

sta haurà de portar la seva i 

gui marcada amb el nom. Tampoc es podran 

Les fonts d’aigua de la instal·lació esportiva estan 

i comprensió, a 

19 ens permetin anar 

en la recuperació de les condicions normals en el nostre esport. 


