CLUB HANDBOL SANT ESTEVE SESROVIRES
PROTOCOL D’ACCÉS AL PAVELLÓ DE SANT ESTEVE SESROVIRES PER EQUIPS VISITANTS

Dades
L’equip visitant ha d’enviar el llistat de les persones que accediran al pavelló com públic el dia
abans del partit. El model a enviar és el llistat que es troba a l’annex 2.
IMPORTANT: S’ha d’enviar el llistat per correu electrònic a mangeles.testa@chses.net.

Contacte
El públic que accedeixi a les grades, haurà d’entregar en mà la declaració responsable signada (no
és necessària per jugadors i staff) a l’entrada del pavelló. El model es troba a l’annex 3.

Aforament públic
16 persones.

Entrada esportistes
• Quan tot l’equip estigui present, el responsable s’aproparà a la taula de control d’entrada.
• Es prendrà la temperatura a tots els membres de l’equip.
• No es podrà fer us dels vestidors ni dutxes. Els jugadors hauran de venir canviats (excepte
sabatilles). Els equips de 1ª Estatal han de consultar per correu electrònic a
mangeles.testa@chses.net.
• Els esportistes podran accedir a la “pista annexa” des d’on accediran al pavelló.
• Els equips no poden accedir a la pista de joc fins que finalitzin els partits anteriors.

Entrada públic
• Si és el primer partit (del matí o de la tarda) es podrà accedir a les grades 20 minuts abans del
partit.
• Per accedir al pavelló s’haurà d’esperar que el públic de l’anterior partit surti i l’equip de
voluntaris del CHSES realitzi les tasques d’higienització.
• Es prendrà la temperatura, s’utilitzarà gel hidroalcohòlic i es validarà l’entrada amb el llistat
enviat.
• S’haurà d’entregar el la declaració responsable signada.
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Sortida esportistes
• Una vegada finalitzat el partit, l’equip abandonarà la pista de joc pel mateix lloc d’entrada (Pista
annexa).
• No es podrà fer us dels vestidors ni dutxes. Els equips de 1ª Estatal han de consultar per correu
electrònic a mangeles.testa@chses.net.

Sortida públic
• Quan el partit hagi acabat, cal abandonar el pavelló evitant permanències innecessàries per
facilitar les tasques dels voluntaris del CHSES.
• Cal evitar aglomeracions a les portes d’entrada i sortida del pavelló.

Durant el partit (públic)
• S’ha de portar la mascareta ben posada i en tot moment (ha de cobrir nas i boca).
• A la grada estan marcats els seients habilitats i el públic ha d’utilitzar només aquests seients,
no podent seure junts en cap cas (tampoc els convivents ni els familiars) per tal de no trencar les
distàncies de seguretat amb la resta. Els menors comptabilitzen com a públic i hauran d’estar
asseguts per separat en el seu seient.
• Si s’ha de sortir durant la primera part no es podrà tornar a entrar fins al descans. Si s’ha de
sortir durant la segona part ja no es podrà tornar a entrar.

Mitjans de comunicació i fotògrafs
• S’ha de demanar autorització per correu electrònic a mangeles.testa@chses.net.
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ANNEX 3. LLISTAT D’ASSISTENTS
Declaració responsable per a majors d’edat
En/na ____________________________________ amb DNI/NIE_________________________
Telèfon:_____________________ Correu electrònic:___________________________________
Declaro responsablement:
1) Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
a. No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
b. No he estat positiu/iva de Covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat
positives.
c. No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-19 ni que
hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.
2) Que procuraré tenir el calendari vacunal actualitzat.
3) Que, en el cas de tenir febre o presentar algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19,
m’abstindré d’accedir a la instal·lació esportiva i no participaré en cap activitat esportiva que s’hi pugui
desenvolupar. Així mateix, informaré del meu estat als responsables de la mateixa instal·lació.
4) Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat esportiva, i accepto
complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi figuren. Accepto, igualment, que en
cas d’incompliment d’alguna d’elles pugui ser exclòs/sa de l’activitat i/o de la instal·lació esportiva.
5) Que conec l’obligació d’informar als responsables de l’activitat esportiva de l'aparició de qualsevol

cas de Covid-19 en el meu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb els mateixos
responsables davant de qualsevol incidència.
6) Que soc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les
circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l'activitat
esportiva en la que participa. Així mateix, entenc que l'equip de dirigents i l'entitat organitzadora de
l'activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia
durant l'activitat.
Signatura

________________________________, _____ de ____________ de 2020
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018 i Reglament Europeu 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Club Handbol Sant Esteve
Sesrovires, l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni en omplir aquest formulari de Declaració de Responsable, formen part del fitxar del
qual és responsable el Club Handbol Sant Esteve Sesrovires. No es farà cap altre tractament que el de custodiar la informació per tal d’aportar-la si se’ns fos
requerida o es necessités per causes probatòries derivades dels requeriments de les autoritats sanitàries o d’altres tractaments similars. Podrà exercir el seu dret
d’accés, rectificació, oposició i supressió de les seves dades i els de limitació i portabilitat al seu tractament, dirigint-se per escrit al Avda. Montserrat 18, Local 4,
08635 Sant Esteve Sesrovires, o mitjançant un correu adreçat a administacion@chses.net .
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