AJUNTAMENT
DE GUISSONA

MESURES EN ELS
PARTITS DELS EQUIPS FEDERATS
I DE L’ESCOLA D’HANDBOL

ESPORTISTES

Es recomana que els desplaçaments dels esportistes es facin de forma
individual o exclusivament amb familiars convivents. S’evitaran en la
mesura dels possibles els desplaçaments col·lectius, i en el cas que no
puguin evitar-se, cada esportista haurà de fer ús individual de la
mascareta.
Sempre que sigui possible, s’arribarà al lloc de l’activitat amb la roba
esportiva ja posada procurant evitar l’ús dels vestidors.
Cada esportista mantindrà la distància de seguretat interpersonal en els
seus desplaçaments fins abans d’iniciar l’activitat. Mantindrà els seus
materials i utensilis personals en la bossa pròpia, amb una utilització
individual incloent el material d’avituallament que sigui necessari per a
l’activitat, especialment una ampolla d’aigua identificada amb el seu nom.
Cada esportista facilitarà les dades de contacte per al registre de les
persones assistents a l’activitat que garanteixi la traçabilitat del grup.
No es donarà aigua als jugadors equips, cada jugador ha de portar la seva
ampolla i no es pot compartir.
Els partits jugats a Guissona els residents a la població han de venir
canviats de casa, la resta es podrà canviar als vestidors respectant
l’aforament. Si és necessari més vestidors s’utilitzaran els del pavelló 11 de
setembre

DESENVOLUPAMENT DELS PARTITS

Els clubs participants mantindran els equips/grups estables sempre amb
control de la persona responsable. El grup es desplaçarà per la instal·lació
respectant els circuits marcats i sense ocupar espais no assignats ni
provocar aglomeracions. Aquesta persona responsable de l’entrada i
sortida del grup, serà l’última en abandonar la instal·lació.
Els jugadors i les jugadores no hauran de portar mascareta quan es
desenvolupin les competicions. Aquesta exempció també es fa extensible
als àrbitres. En canvi, hauran de portar mascareta els entrenadors/es,
monitors/es, tècnics/ques, oficials i auxiliars d’equip.
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PÚBLIC
L’accés de públic comportarà un control per part de l’equip de base de
totes les persones que hi accedeixin.
Les persones del públic s’identificaran amb el seu nom i cognoms, DNI
(recomanable) i telèfon de contacte. Aquest document s’ha de guardar i
tenir a disposició de les autoritats sanitàries en cas que sigui requerit com
a conseqüència de positius en contagi de COVID-19.
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. El públic farà ús de la
mascareta, excepte les persones que presentin algun tipus de malaltia o
dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per la utilització de la
mascareta o que, per la seva situacióde discapacitat o dependència, no
disposin d'autonomia per a treure's la mascareta o bé presentin alteracions
de conducta que facin inviable la seva utilització.
Els espectadors es rentaran les mans sovint i evitaran tocar-se la cara.

TERMINIS
Les mesures previstes en el Protocol de Prevenció i Higiene COV s’aplicaran
mentre duri l’estat de pandèmia sanitària, entès com el període durant el
qual les autoritats sanitàries competents mantinguin les mesures
escaients de prevenció per evitar el contagi de COVID-19.
Aquest protocol serà successivament actualitzat en funció de les
indicacions de les autoritats sanitàries, el Protocol de les Federacions
Catalanes i el Protocol de l’Ajuntament de Guissona.

AFORAMENTS
Aforaments màxims per als partits
CAMP DE FUTBOL
Pista 50
Bar Tancat
Grades 65 (normalitat 265)
Lateral vestidor 20
Lateral fons 20x2= 40
Vestidor 10
Hi ha 2 vestidors, en total 20 persones. Només foranies.
Total instal•lació 175
PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE
Pista 20
Grades 25 (normalitat 100)
Vestidor 10
Hi ha 2 vestidors, en total 20 persones. Només foranies.
Total instal•lació 45
PAVELLÓ 1 D’OCTUBRE
Pista 30
Bar 12 (normalitat 48)
Frontal 10
Grades 100 (normalitat 393)
Vestidor 10
Hi ha 4 vestidors, en total 40 persones. Només foranies. (normalitat 83)
Total instal•lació 152
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