PROTOCOL COVID EQUIPS VISITANTS
-

El pavelló obrirà les portes als dos equips (jugadors/res, staff tècnic i
acompanyants) 30 minuts abans de l’inici del partit. L’accés es tancarà 5
minuts abans de començar el partit i ja no podrà entrar-hi ningú més.

-

Es permet l’entrada d’acompanyants només de jugadors/res menors fins a
juvenil. Els partits de la categoria sènior seran sense públic.

-

La graderia té un aforament limitat. L'equip visitant podrà portar fins a 20
acompanyants de jugadors/res menors d’edat que s'hauran de registrar en
un full que us farem arribar prèviament al partit per mail. El full s’ha
d’entregar al responsable COVID que se us identificarà a l’entrada del
recinte.

-

A l’entrar cal fer la higiene de mans, desinfecció de calçat a la catifa i
passar el control de temperatura.

-

L’ús de la mascareta és obligatori a la graderia i a les banquetes. Només
els jugadors/res que estan a la pista en poden prescindir mentre estan
jugant.

-

A la graderia estan marcades les cadires que es poden ocupar i les que han
de quedar lliures per mantenir la distancia de seguretat. És d’obligatori
ocupar els seients respectant la senyalització.

-

No es podrà fer ús dels vestidors excepte els equips sènior de cada
entitat i els equips visitants, sempre que siguin d’altres municipis i
prioritzant els de fora de la comarca.

-

A l'acabar el partit cal desallotjar la instal·lació (pista i graderia) tant aviat
com sigui possible a fi de facilitar la desinfecció.

-

Cal sortir de la instal·lació per la porta oposada a l’entrada principal. Hi ha
cartells que us indicaran la sortida.

-

Preguem porteu responsables que ens ajudin a fer respectar la normativa i
que s’identifiquin al nostre responsable COVID.

- Aquesta normativa pot variar segons vagi marcant l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes.
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