CLUB HANDBOL TERRASSA
PROTOCOL I NORMATIVA PER LA COVID- 19

COMUNICAT
Protocol a seguir durant els partits oficials i entrenaments del CH Terrassa.
Des del Club Handbol Terrassa ens agradaria en primer lloc mostrar el nostre suport a totes
aquelles persones que han estat víctimes de la Covid-19 ja sigui de manera directa o indirecta.
Abordar l'inici de la Temporada ha sigut complex i ple d'incerteses, per aquest motiu us volem
donar les GRÀCIES pel vostre suport i comprensió a socis, simpatitzants, jugadores, jugadors,
tècnics i familiars.
Amb l'única finalitat de garantir la vostra seguretat durant els partits oficials, des del Servei Mèdic
de l'Handbol Terrassa i complint amb el normativa publicada pel Consell Superior d'Esports i el
Ministeri d'Educació el qual s'estableixen les següents normes respecte a l'assistència de públic a
una instal·lació esportiva, la normativa publicada per la Federació Catalana d'Handbol, i les
recomanacions de l'Ajuntament de Terrassa:
1. Sol·licitem a l'Ajuntament de Terrassa poder aplicar el nostre Protocol Sanitari de prevenció,
contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en el cas de
competicions o altres esdeveniments esportius que se celebrin en instal·lacions esportives
municipals, per desenvolupar-se amb públic.
El públic ha de romandre assegut respectant les distàncies de seguretat i amb mascareta posada.

2. S'han d'establir les mesures necessàries per mantenir la distància de seguretat interpersonal
durant l'activitat.
La limitació d'espectadors serà la marcada el l'Annex per als partits d'esport base (1 acompanyant
per menor), i 130 persones per als partits d'esport de Categoria Nacional (amb grada extensible)

El sistema d'accés i fins que es normalitzi la situació, serà el següent:
A cada jornada s'habilitarà una sola entrada per al públic i una sola entrada per a esportistes
(entrades separades), els quals hauran de passar el control de temperatura i identificació.
Serà imprescindible mostrar DNI o Document identificatiu per accedir-hi.

CONDICIONS PER ALS ASSISTENTS:
A l'entrada del pavelló s'instal·larà un lloc amb control de temperatura, i serà obligatòria la neteja
de mans amb gel hidroalcohòlic.
Per accedir a la instal·lació es realitzarà únicament per l'entrada senyalitzada i atenent sempre a
les instruccions del Responsable de Graderia
És OBLIGATORI L'ÚS DE MASCARETA DURANT TOT EL PARTIT, DESCANS INCLÒS.
Si es detecta que algun assistent té febre no se li permetrà l'accés al pavelló. Així mateix, es
prega als nostres socis que, si noten símptomes compatibles amb el coronavirus en els dies
previs o el mateix dia, actuïn amb responsabilitat i no acudeixin a el partit.
El públic s'asseurà en els seients habilitats per a això, tots separats amb una distància de 1'5 m i
han de respectar aquesta distància en tot moment mentre romanguin a l'interior de la instal·lació
esportiva, fins i tot si són convivents o familiars.
Quedarà prohibit l'accés a la pista de joc en qualsevol moment per part de públic.
Segueix les indicacions del personal de club.
El bar romandrà amb les seves pròpies normes regulades per l'Ajuntament.
El límit d'esportistes en pista marcat pel Consell Superior d'Esports per a Partits i Entrenaments
és de 50 persones a l'interior del pavelló i de 60 persones en pistes exteriors.

CLUB HANDBOL TERRASSA
ANNEX
PROTOCOL I NORMATIVA PER LA COVID- 19
De conformitat amb la normativa d’ús d’equipaments esportius aprovada per
l’Ajuntament de Terrassa pel mes de SETEMBRE de 2020:
-A la pista de joc només podran accedir les jugadores i staff tècnic de cada equip
participant, àrbitres, assistents de taula, el delegat/a de camp i fotògraf/a de la nostra
entitat.
-L’accés al pavelló i les sortides es faran de forma esglaonada, mantenint la distància
de seguretat, de forma controlada per el nostre Responsable de Grada.. Accediran
primer les jugadores juntament amb el seu staff tècnic (45 minuts abans de l’inici del partit
o bé quan hagin sortits els equips que juguessin anteriorment a la mateixa pista).
L’accés al públic es farà 30 minuts abans de l’inici del partit per la porta lateral on es situará el
Nostre responsable de grada.
-L’ENTRADA i SORTIDA de jugadores i acompanyants al pavelló es farà per les portes
principals, respectant les senyalitzacions de porta d’entrada i porta de sortida indicades
a les mateixes. Es farà de forma esglaonada i controlada pel Responsable del nostre Club.
- Es prendrà TEMPERATURA a tothom qui accedeixi a la instal·lació i NO es permetrà
l’entrada en cas que la temperatura sigui superior a 37,5ºC.
-Es procedirà a rentat de mans amb gel hidroalcohòlic
-Es portarà un registre a l’entrada de totes les persones que accedeixin a la instal·lació,
indicant el nom, cognoms, DNI i telèfon.
-Només podrà accedir al pavelló un adult acompanyant per cada jugadora menor d’edat.
Per partits de sèniors, l’aforament màxim és de 130 espectadors (60 a Grada fixe i 70 a
Grada extensible)
-CADA EQUIP PARTICIPANT facilitarà a l’entrada un document amb el certificat de
Grup Estable de la Federació Catalana d'Handbol, conforme en els darrers 14 dies no ha
tingut cap simptomatologia compatible amb la Covid-19, no ha donat positiu,
no ha conviscut amb persones que ho hagin estat ni ha tingut contacte estret amb persones
infectades.

Totes les persones usuàries hauran de fer ús de mascaretes DINS de les instal·lacions, a
excepció només de les jugadores quan comencin l’activitat esportiva. Entrenadors/es,
delegats/des i assistents de taula hauran de seguir les indicacions marcades per la
Federació Catalana d'Handbol i pel Consejo Superior de Deportes.
- Els equips hauran de fer l’escalfament i estiraments a la zona exterior o pista exterior
del pavelló si la pista està ocupada abans de començar el partit i amb un calçat diferent al
que s’utilitzarà pel partit.
-Els vestidors no es podran fer servir en cap moment fins que canvii la normativa actual.
-Abans i després del partit els equips atendràn a la normativa marcada per la FCH.
-Es netejarà i desinfectarà el material esportiu que marqui la FCH després de la celebració
del partit.
-Les persones usuàries hauran d’abandonar les instal·lacions un cop finalitzada l’activitat,
amb la màxima puntualitat possible i atenent les distàncies de seguretat.
*Aquest protocol serà actualitzat en funció de les actualitzacions normatives d'Ajuntament, Generalitat,
Federació Catalana d'Handbol i Consejo Superior de Deportes.

