NORMATIVA D’ÚS DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS
PARTITS
COVID-19
-

Només podran accedir al pavelló municipal d’esports els esportistes que vagin a realitzar l’activitat
esportiva, el personal tècnic corresponent i els acompanyants i familiars directes.

-

L’accés es farà per la porta de darrere, de forma ordenada i garantint la distància de seguretat.

-

Per evitar que es barregin usuaris de diferents partits, no es permetrà l’accés als esportistes, cos
tècnic i acompanyants del segon partit fins que els esportistes, cos tècnic i acompanyants del partit
anterior hagin abandonat la instal·lació.

-

A l’entrada del recinte, es prendrà la temperatura per garantir que no tenen símptomes de febre.

-

Serà obligatori que un responsable del club local col·labori amb el conserge en el registre i presa de
temperatura dels usuaris, l’hora prèvia de l’inici del partit.

-

Caldrà accedir a la instal·lació amb mascareta, que només es podrà treure a l’hora de realitzar
l’activitat física. L’ús de mascareta a la graderia i en els espais complementaris serà obligatòria.

-

En tot l’edifici hi haurà dispensadors de gel per tal de rentar-se les mans amb freqüència, i
especialment en els moments d’entrar i sortir dels compartiments i de la instal·lació.

-

Caldrà seguir les senyalitzacions i delimitacions per assegurar en tot moment les circulacions de
forma segura i que es respecti la distancia de seguretat en els espais complementaris.

-

Només podrà accedir a la sala de material una persona del equip tècnic local.

-

El club local serà responsable de desinfectar el material esportiu que utilitzi. El personal municipal
s’encarregarà de desinfectar els vestidors i el mobiliari entre partit i partit.

-

Es recomana que els usuaris de la instal·lació no comparteixin objectes personals, compartiments
(bancs, cadires...) ni les begudes per hidratar-se.

-

Es recomana limitar al màxim la utilització de vestidors i dutxes. En cas d’usar-se, caldrà respectar
la normativa i les senyalitzacions. A cada vestidor només hi podran canviar-se simultàniament 8
persones sempre respectant la distància interpersonal.

-

En els vestidors serà obligat canviar-se les bambes i la roba de carrer per poder accedir a la pista.

-

Es recomana que el club local faciliti al responsable del pavelló municipal d’esports un llistat amb
les dades dels assistents previstos (noms, cognoms, dni i telèfon de contacte) els dies previs a la
celebració del partit, per tal de facilitar el registre i accés d’usuaris el dia del partit.

Protocol d’actuació en cas d’aparició de simptomatologia compatible amb COVID-19
En cas d’aparició de símptomes en un esportista o entrenador:
-

No assistir al pavelló municipal d’esports

-

Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera.

-

Comunicar-ho al personal del pavelló municipal d’esports (via trucada o WhatsApp al 669812672)

