PROTOCOLS COVID-19
PER ALS EQUIPS VISITANTS

Introducció
D’acord amb el Pla d’acció́ pel desconfinament esportiu de Catalunya presentat per la Secretaria
General de l’Esport i de l’Activitat Física i aprovat pel PROCICAT, es determina la fase de represa
de l’activitat esportiva i la competició requerint als organitzadors, clubs esportius i titulars de les
instal·lacions l’adopció de protocols específics per a la determinació de mesures que procurin
evitar el risc de contagi per COVID19 entre les persones usuàries d’instal·lacions esportives, així
com participants a l’activitat.
Per tal d'agilitzar l’entrada les instal·lacions municipals a on es duen a terme les activitats
esportives, i preservar la seguretat tant dels participants com del públic assistent, el Club
Handbol Sant Cugat ha elaborat el següent dossier informatiu d’obligat compliment. Si voleu
consultar una versió estesa d’aquest protocol podeu descarregar-lo del següent enllaç.

Normes a seguir pels equips visitants:
● En les competicions oficials de la FCH o RFEBM l'acta arbitral serveix de document de
traçabilitat per a jugadors, entrenadors i delegats de tots dos Clubs. L'equip visitant no ha
de lliurar documentació addicional.
● L’entrada a les instal·lacions municipals (Pav3 o alternatiu) es realitzarà per la porta que
dona al Passatge del Baró de Coubertin.
● L’equip visitant realitzarà l’entrada de manera conjunta amb l'staff tècnic 30-45 minuts
abans del partit. Se’ls prendrà la temperatura i se’ls facilitarà gel hidroalcohòlic. Es
denegarà l'entrada si la temperatura és superior a 37,3ºC. Jugadors/es, tècnics y delegats
han de portar la mascareta posada fins que baixen a la pista; durant el partir sol els
jugadors/as la hi poden llevar.
● En cas d’arribar abans de l’horari previst o fins que la pista estigui disponible, l’equip
podrà entrar a les instal·lacions i el personal voluntari del CHSC els indicarà l’espai on
poden allotjar-se fins el moment que puguin accedir a la pista.
● L’accés a la pista només serà possible quan aquesta estigui completament buida.
● Només les categories sènior disposaran de vestidors, sempre que hi hagi disponibilitat.
L’accés serà en grups reduïts de 10 jugadors/es (hi ha un aforament limitat per vestidor).
Els jugadors/es de la resta de categories hauran de venir amb l’equipament del partit
posat des de casa; a excepció del calçat esportiu específic per pista que cal portar-li en
una bossa es posarà a la pista del pavelló.
● Durant el descans, després de la primera part del partit, el delegat responsable de l’equip
de Sant Cugat realitzarà una higienització de les banquetes amb l'objectiu de facilitar el
canvi de camp.
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● Al final del partit, els jugadors deixaran la pista per l'accés contrari al que han accedit. I
sortiran del pavelló per la porta que dona al carrer de la Marxa Infantil.

Normes a seguir pel públic assistent:
●

●
●
●

●

●
●
●
●
●
●

L’accés a les graderies de les instal·lacions està permès amb una restricció d’aforament
del 30% de la capacitat total. L'accés a les instal·lacions es realitzés per rigorós ordre
d'arribada, sense existir seients reservats.
Les portes d'accés és obriran 10 minuts abans de començar el partit, i s'acceptarà públic
fins 10 minuts després de començat el mateix. Després es tancarà l'accés.
Durant el temps de descans no es podrà abandonar el recinte. S'habilitarà una zona de
fumadors en l'exterior.
S'admetrà públic addicional per a la segona part, 10 minuts abans del començament de la
mateixa i fins a 5 minuts després del seu començament. Posteriorment es tanquessin els
accessos fins al final del partit.
Totes les persones que assisteixin a un partit organitzat pel Club Handbol Sant Cugat a les
instal·lacions municipals han de fer un registre d'accés a les instal·lacions per traçabilitat,
seguint el protocol definit per la Federació Catalana d'Handbol (FCH). Amb aquest
registre fan una declaració́ responsable amb la que declaren que no presenten
símptomes de tenir COVID-19. Per a facilitar el registre, el Club ha desenvolupat un
sistema digital al que s’accedeix mitjançant un codi QR que es trobarà penjat a les portes
d’accés o facilitant les dades al personal voluntari que hi haurà a l’entrada.
Un cop fet el registre digital aquest s’haurà de mostrar al personal voluntari de l’entrada
que prendrà la temperatura i facilitarà gel hidroalcohòlic
En el cas de grups familiars o adults que vagin acompanyats serà indispensable omplir un
registre digital per cadascuna de les persones.
Cal evitar les aglomeracions en els espais de l’entorn i accessos a l’activitat, per això es
recomana accedir al pavelló a l’hora del partit.
S’haurà de mantenir la distància de seguretat i la mascareta posada en tot moment.
Una vegada dins el pavelló, es podrà accedir a les graderies on hi haurà les indicacions
per distribuir-se mantenint la distància recomanada.
Un cop finalitzat el partit, es procedirà al desallotjament del pavelló per les portes
situades en el costat oposat per on s’ha accedit i que dona al carrer de la Marxa Infantil.
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Codi QR per accedir al registre

Normas per seure a la gradería
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