PROTOCOL D’OBERTURA PER PARTITS DEL PAVELLÓ MUNICIPAL DE PARDINYES
(24 de setembre de 2020)
Aquest document recull les mesures que s’han d’aplicar per la reobertura de les instal·lacions
esportives. Per la seva redacció s’ha tingut en compte les Ordres del Ministerio de Sanidad, de la
Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física i de la resta d’autoritats competents. Aquest
document s’anirà actualitzant en la mesura que es rebin noves indicacions de les autoritats pertinents.
•

Objectius del protocol:

El principal objectiu d’aquesta guia és l’obertura i l’accés de públic a la instal·lació del Pavelló Municipal
de Pardinyes de Lleida amb les màximes garanties possibles en quan a salut, seguretat i higiene.
•

Qui pot utilitzar la instal·lació?
-

•

El personal tècnic i federatiu pel desenvolupament de la competició (àrbitres, taula, etc.).
Màxim dos acompanyants d’esportistes menors d’edat en partits oficials.
Públic general a partits de competició sènior.

Normativa d’ús
-

-

-

Abans d’entrar a la instal·lació, un Responsable de prevenció i d’higiene farà el control de
temperatura de les persones esportistes, acompanyants i/o públic general. En el cas que la
temperatura sigui superior a 37,2 graus, aquestes persones hauran d’abandonar la
instal·lació.
Abans i després d’entrar a la instal·lació es realitzarà rentat de mans amb solucions
hidroalcohòliques situades en els accessos al mateix que ha de facilitar el Club organitzador.
Per entrar a la instal·lació caldrà fer la desinfecció del calçat (catifa desinfectat que es troba a
la instal·lació).
Els esportistes hauran d’accedir i sortir de la instal·lació per un accés diferent del públic
general.
Als partits oficials de la base del Club, es permet l’accés a la grada de dos acompanyants per
menor, sempre i quan es compleixi les limitacions d’aforament.
Al partits oficials dels equips de categoria sènior es permet l’accés de públic general, mantenint
un aforament del 30% de la instal·lació i respectant les distàncies de seguretat i zones de seient
marcades.
No es podrà utilitzar vestidors en els entrenaments ni partits de base ja que no s’obriran.
En la mesura del possible l’entrada a la instal·lació serà esglaonada per evitar aglomeracions i
l’alta concentració de persones, tant dins com fora de la instal·lació.
El club es farà responsable de la neteja i desinfecció del material que s’utilitzi per les persones
esportistes dels seus clubs o entitats esportives.

