CLUB HANDBOL SANT VICENÇ
Avinguda del Ferrocarril, s/n – Despatx 3 - Sant Vicenç dels Horts
Inscrita Registre d’entitats esportives amb el número 00011
CIF G61464640

PROTOCOL D’ACCÉS EQUIP VISITANT

Accés al pavelló:
 Esportistes i staff tècnic accediran a la instal·lació per l’entrada principal,
independentment de la pista a la que juguin.
 No es permetrà l’entrada a cap jugador que no sigui inscrit en acte, si aquest vol entrar
a la instal·lació ha d’entrar com a públic. Aquest no podrà entrar ni abans del inici, ni a la
mitja part a la xerrada, ni al final del partit, queda totalment prohibida l’entrada.
 L’accés al mateix es produirà com a molt d’hora 1h abans del inici. En cas de que la
meteorologia no permeti l’espera a l’exterior, s’autoritzarà l’entrada abans de l’hora
prevista i se li assignarà una zona d’espera dintre de la graderia nord (darrera la
porteria).
 Pressa de temperatura a l’staff i esportistes per part dels treballadors de la instal·lació.
Si algun membre dona una temperatura de 37,3º o superior no podrà accedir a la
instal·lació.
 Desinfecció de mans amb el gel hidroalcohòlic i calçat amb la solució que tindrà el
pavelló.
Accés a la pista:
 Els equips no poden accedir a la pista fins que finalitzin els partits anteriors i s’hagin fet
les respectives desinfeccions. Si la pista exterior o l’annexa estan disponibles,
s’utilitzaran com a pistes d’escalfament. Si no, els equips hauran de mantenir-se a la
zona de la graderia nord (fins a juvenil) o dintre el vestidor (en cas de sèniors) fins poder
accedir a la pista.
 No es pot utilitzar cap zona de la instal·lació per realitzar escalfaments, només les
pistes.
 El passadís ha d’estar disponibles per les entrades i sortides i queda prohibida les
reunions al mateix.
Sortida al finalitzar el partit:
 Porta pista annexa (pàrquing):
Sortida dels equips visitants que finalitzant el partit a la pista annexa.
 Porta emergència 3 (pàrquing):
Sortida dels equips visitants que finalitzant el partit al parquet.
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Seguretat i higiene:
Obligatori compliment:
Accedir amb mascareta al recinte. L’esportista es podrà treure la mateixa en el
moment que vagi a la pista.
Cada esportista ha de portar la seva ampolla d’aigua personalitzada.
El calçat esportiu es posarà dintre de la instal·lació.
Vestidors:
Esportistes de categoria prebenjamí fins juvenil (ambdós inclosos): no
tindran vestidor assignat i no es dutxaran al poliesportiu. Hauran de venir ja
equipats de casa, exceptuant el calçat esportiu, que abans d’iniciar l’activitat i
dintre de la instal·lació se’l posaran.
Esportistes de categoria sènior: no tindran vestidor assignat i hauran de treure
les bosses del mateix, deixant-les a la zona de les banquetes o als armaris
assignats, tindran la opció de dutxar-se al poliesportiu mantenint l’aforament
permès dintre del vestidor (7 persones).
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PROTOCOL D’ACCÉS PÚBLIC VISITANT
 Total públic assistent:
L’entitat visitant serà la responsable de gestionar que no es superi el màxim estipulat del
públic assistent
PARTITS MINIHANDBOL:
PARTITS HANDBOL 7:

10 persones
21 persones

Els menors comptabilitzen i hauran d’estar separats en el seu seient.
 El responsable de l’entitat visitant entregarà el full d’assistència de públic al
responsable del club local o al conserge a l’entrada de l’equip, per poder controlar
l’accés del públic. En aquest full es facilitarà les dades de contacte per al registre de les
persones assistents a l’activitat que garanteixi la traçabilitat del grup. Aquest full pot
enviar-se amb anterioritat a coordinació.handbol@hotmail.com.
 El públic assistent caldrà aportar una declaració responsable COVID-19 (adjunt), en
cas d’haver passat la malaltia, declarar que ha superat el període de quarantena
escaient. Aquest document estarà disponible a la instal·lació, tot i que es recomana
portar-ho omplert el dia del partit, per lliurar-ho al conserge en el moment de realitzar el
protocol d’accés a la instal·lació.
 Serà obligatori l’ús de la mascareta en tot moment, la qual haurà de cobrir bé la boca i
el nas.
 L’accés al poliesportiu del públic es farà per la porta de la planta 1, de forma
esglaonada mantenint la distància de seguretat, dividits per grups d’afició local i grup
d’afició visitant. Per cortesia, deixarem passar el públic visitant primer.
 L’entrada a la instal·lació es produirà en el moment que finalitzi el partit anterior, el
públic assistent hagi desallotjat la graderia i el personal de neteja hagi desinfectat la
graderia. En tot cas, a molt tardar, l’entrada es produiria en el moment d’inici de partit.
 Es prendrà la temperatura. En cas de donar 37.3º no podrà accedir a la instal·lació.
 S’haurà de desinfectar les mans amb gel hidroalcohòlic, així com desinfecció del
calçat.
 A la grada estaran senyalitzats els seients disponibles amb una rodona de color verd, i
on estarà prohibit serà de color vermell, aquest seients estaran assignats amb
anterioritat dintre el document entregat per l’entitat.
 No es podrà canviar el seient assignat en cap circumstancia, per no alterar la
traçabilitat entregada.
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 No es podrà estar als passadissos, o dempeus als seients. A la mitja part només es
podrà accedir al passadís exterior que hi ha darrera de les grades, o als serveis, sempre
de forma esglaonada. Dintre d’aquets espais estarà prohibit fumar.
 En cap cas el públic assistent pot sortir de l’instal·lació en cap moment, en cas de ferho no podran tornar a accedir-hi.
 Els partits que es disputin a la pista annexa no podran comptar amb públic degut a la
manca de distància entre la grada, i la pista.
 Una vegada finalitzi el partit, quan l’àrbitre xiuli el final, s’haurà de sortir de la
instal·lació per tal de realitzar la desinfecció. Es recordarà per megafonia que s’ha
d’abandonar la instal·lació. Siguem conscients que fins que no surti el públic del partit
que ha finalitzat, no podran accedir els afeccionats del partit posterior. La porta de
sortida estarà ubicada a la planta 1, i estarà degudament senyalitzada.
 A la sortida caldrà evitar la formació d’aglomeracions en la porta de sortida i els espais
de l’entorn.
 No és pot accedir a la pista ni al descans, ni al finalitzar el partit, només les inscrites al
acte del partit, no hi haurà pares/mares, ni fotògraf/a a peu de pista.
 A la grada també hi haurà gel desinfectant per tal de tenir una higiene i desinfecció de
mans periòdica.
 S’han de mantenir les portes de la graderia obertes, independentment de la
meteorologia per tal de tenir ventilat l’espai.
 És respectarà les directrius dels controladors de instal·lació, així com les designacions
de seients i control de l’aforament.
 S’avisarà als responsables de la instal·lació, de qualsevol situació que pugui
comprometre a la resta de participants, així com als responsables de les entitats.
 Cal vetllar perquè es respectin les mesures de les persones que es tenen al voltant.
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CLUB
CATEGORIA
DATA

HORA

RESPONSABLE CLUB

Núm.

Nom i cognoms

Telèfon de contacte

Núm. Seient

1

151

2

155

3

159

4

163

5

167

6

171

7

175

8

181

9

185

10

189

11

193

12

197

13

201

14

205

15

207

16

211

17

215

18

219

19

223

20

227

21

231

Declaració responsable per a majors d’edat
En/na

amb DNI/NIE

;

Declaro responsablement:
1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
a) No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre
infecciós.
b) No he estat positiu/iva de Covid-19 ni he conviscut amb persones que
siguin o hagin estat positives.
c) No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de
Covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta
malaltia.
2. Que procuraré tenir el calendari vacunal actualitzat.
3. Que, en el cas de tenir febre o presentar algun dels símptomes compatibles amb la
Covid-19, m’abstindré d’accedir a la instal·lació esportiva i no participaré en cap
activitat esportiva que s’hi pugui desenvolupar. Així mateix, informaré del meu estat
als responsables de la mateixa instal·lació.
4. Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat
esportiva, i accepto complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi
figuren. Accepto, igualment, que en cas d’incompliment d’alguna d’elles pugui ser
exclòs/sa de l’activitat i/o de la instal·lació esportiva.
5. Que conec l’obligació d’informar als responsables de l’activitat esportiva de
l'aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el meu entorn familiar i de mantenir un
contacte estret amb els mateixos responsables davant de qualsevol incidència.
I, perquè així consti, als efectes de poder accedir a la instal·lació i participar de les
activitats esportives que tenen lloc al Poliesportiu Sant Josep, signo la present
declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades, des
del punt de vista mèdic i preventiu, que hi ha en aquesta declaració.
En cas de resultar contagiat/da per la COVID-19, s’exonera expressament a
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i al Club Handbol Sant Vicenç, de qualsevol
responsabilitat que pogués derivar-se de l’aparició de possibles danys o perjudicis de
la seva persona.
Signatura,

Sant Vicenç dels Horts,

de

de 202

Declaració responsable per a menors d’edat
En/na

amb DNI/NIE

de pare, mare o tutor/a de l’esportista menor d’edat

en qualitat
;

Declaro responsablement:
1. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
a) No presenta cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre
infecciós.
b) No ha estat positiu/iva de Covid-19 ni ha conviscut amb persones que
siguin o hagin estat positives.
c) No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de
Covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta
malaltia.
2. Que procuraré tenir el calendari vacunal del meu fill/a actualitzat.
3. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar a
l’activitat esportiva organitzada per l’entitat i accedir a la instal·lació on aquesta s’hi
desenvolupa i que, en el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes
compatibles amb la Covid-19, romandrà a casa i no participarà a l’activitat
esportiva. Així mateix, informaré del seu estat als responsables de la mateixa
activitat.
4. Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat
esportiva, i accepto complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi
figuren. Accepto, igualment, que en cas d’incompliment d’alguna d’elles pugui ser
exclòs/osa de l’activitat i/o de la instal·lació esportiva.
5. Que conec l’obligació d’informar als responsables de l’activitat esportiva de
l'aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el nostre entorn familiar i de mantenir un
contacte estret amb els mateixos responsables davant de qualsevol incidència.
6. Que m’encarrego d’aportar la quantitat de mascaretes per al meu fill/a per als dies
que duri l’activitat en cas que així ho requereixi l’equip de dirigents.
I, perquè així consti, als efectes de poder accedir a la instal·lació el/la meu/meva fill/a i
participar de les activitats esportives que tenen lloc al Poliesportiu Sant Josep, signo la
present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les
dades, des del punt de vista mèdic i preventiu, que hi ha en aquesta declaració.
En cas de resultar contagiat/da per la COVID-19, s’exonera expressament a
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i al Club Handbol Sant Vicenç, de qualsevol
responsabilitat que pogués derivar-se de l’aparició de possibles danys o perjudicis de
la seva persona.
Signatura,

Sant Vicenç dels Horts,

de

de 202

