PROTOCOL COMPETICIÓ
HANDBOL BANYOLES

ACCÉS AL PAVELLÓ
EQUIPS
La instal·lació té una porta d’entrada i una porta de sortida. Així mateix hi haurà dos
accessos diferenciats a la pista per evitar creuaments de grups dintre el pavelló.
•

Porta entrada: Porta del vestíbul, que dona a l’aparcament.

•

Porta de sortida: Porta de banda oest al Parc de la Draga.

Els equips, tant el local com el visitant accediran al pavelló amb 10 minuts de diferència.
Cada equip s’esperarà a fora del pavelló per accedir-hi tots junts. Al fer-ho es prendrà la
temperatura a cada un dels jugadors, abans d’accedir al pavelló.
Un cop dins el pavelló els equips accediran a la pista pel costat que correspongui,
d’acord amb el quadre que hi haurà penjat al vestíbul del pavelló o d’acord amb les
indicacions del conserge. Les dues vies d’accés a la pista són:
1. Costat consergeria.
2. Costat gimnàs (caldrà anar-hi pel primer passadís després de l’entrada al pavelló)
Abans d’entrar a la pista, els jugadors es desinfectaran les mans amb gel hidroalcohòlic
i, en cas d’haver-n’hi, també els peus amb la catifa desinfectant.
PÚBLIC
L’aforament del pavelló és de 150 persones, excloent els equips que competeixen. Això
pot variar en funció de l’evolució de la COVID i de les indicacions de l’Ajuntament de
Banyoles. Es reservaran un número de places per als acompanyants de l’equip visitant.
Es portarà un registre exhaustiu dels assistents amb anotació del nom i cognoms, telèfon
i DNI. Per facilitar aquesta tasca, cada un dels equips haurà d’haver enviat amb una
antelació suficient una llista amb els assistents al partit i el dia del partit i amb una
antelació mínima de 20 minuts abans de l’hora d’inici d’aquest un responsable del grup
haurà de portar la llista impresa al responsable del control d’accés per facilitar l’accés
del grup al pavelló.
El públic accedirà al pavelló per la porta del costat est de la planta pis. Hi haurà
indicacions del lloc on seure el públic visitant i el públic local. S’hauran de seguir en tot
moment les indicacions dels voluntaris col·laboradors del club. No es podran seure als
seients que estan marcats com a inhabilitats.

NORMES GENERALS

•

DISTÀNCIA DE SEGURETAT: Es preservarà la distància física interpersonal de
seguretat en 1,5 m en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5
m2 per persona, per aquelles persones no integrades dins d’un grup estable.

•

MASCARETA: Les persones de més de 6 anys estan obligades a l’ús de la
mascareta, tot i que no serà exigible en el cas de la pràctica d’activitat física i
esportiva.

•

HIGIENE DE MANS: Cal fer un rentat freqüent de mans mitjançant solucions
hidroalcohòliques així com amb aigua i sabó. No compartir material de neteja de
mans, cara, etc... Al pavelló hi haurà distribuïts arreu de les instal·lacions
solucions hidroalcohòliques i es garantirà el subministrament de sabó als lavabos.

NORMES ESPECÍFIQUES DELS EQUIPS
•

Els equips han de ser puntuals per tal de que accedeixi al pavelló tot l’equip junt,
respectant les distàncies i les normes de seguretat, com ara presa de
temperatura, utilització de gel hidroalcohòlic i accés a la pista pels circuits
corresponents.

•

El material i l’equipament esportiu propi haurà de desinfectar-se abans del seu
ús, d’acord amb les instruccions acordades i publicades pel departament
competent, les autoritats sanitàries i en especial atenció a les descrites per el
titular de la instal·lació.

•

Per l’escalfament cada equip utilitzarà les seves pilotes.

•

El Handbol Banyoles es responsabilitza de tenir una declaració responsable de
cada un dels seus esportistes conforme no presenta símptomes de tenir COVID19 i, en cas d’haver passat la malaltia, declarar que ha superat el període de
quarantena escaient. Així mateix, la declaració responsable haurà d’acreditar
que no s’ha estat en contacte amb persones infectades o s’ha viatjat a zones en
risc declarades oficialment en els 14 dies immediatament anteriors al de la
signatura del document. El document també inclou la responsabilitat d’alertar el
club en cas de presentar símptomes compatibles amb la Covid19 o bé de ser
contacte estret d’un cas positiu.

•

Cada esportista mantindrà la distància de seguretat interpersonal en els seus
desplaçaments fins abans d’iniciar l’activitat.

•

Cada esportista farà ús de la mascareta fins el moment d’iniciar l’activitat
esportiva

•

Cada esportista facilitarà les dades de contacte per al registre de les persones
assistents a l’activitat que garanteixi la traçabilitat del grup.

•

Procurarà, sempre que sigui possible, mantenir la distància de seguretat i evitar
el contacte amb altres participants i públic en els espais col·lectius.

•

Procurarà una higiene i desinfecció de mans periòdica.

•

Mantindrà els seus materials i utensilis personals en la bossa pròpia, amb una
utilització individual incloent el material d’avituallament que sigui necessari per
l’activitat.

•

Evitarà la permanència innecessària a les instal·lacions una vegada finalitzada
l’activitat.

•

Els jugadors i jugadores hauran de portar una bambes específiques per fer-les
servir exclusivament durant la competició.

•

Els vestidors estaran oberts i les dutxes en funcionament. Cada equip disposarà
d’un vestidor i aquest no serà utilitzat per cap més equip fins a la seva
desinfecció. Per al seu ús caldrà seguir les indicacions vigents en cada moment.
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