PROTOCOL COVID-19 – PARTITS A CASA
ACTUALITZAT MARÇ 2021
Convocatòria davant de l’equipament amb la mascareta posada i mantenint la distància de
seguretat.
ENTRADA:
Ús obligatori de la mascareta en tot moment.
Control de temperatura.
Higiene de mans.
EQUIPS:
Convocatòria dels equips davant l'equipament mantenint la distància de seguretat.
Accés a l’equipament 30 minuts abans del partit, 60 minuts en cas d’utilitzar els vestidors (es
concretarà partit a partit).
A l'interior de l'equipament és obligatori en tot moment l'ús de la mascareta. Només se la podran
retirar els jugadors un cop siguin al terreny de joc, tal com indica la normativa esportiva.
El control d’assistència dels/les jugadores i staff es farà amb el tríptic de l’equip
PÚBLIC:
L'accés de públic a l'equipament es realitzarà 10 minuts abans del partit; un cop aquest acabi,
caldrà abandonar l'equipament esportiu i esperar la sortida dels jugadors a l'exterior.
Caldrà que tots els assistents presentin a la porta d'entrada de la instal·lació el comprovant de la
sol·licitud d'accés als equipaments esportius degudament omplert. A banda de la identificació
personal, cal indicar en el document, el nom de l'equipament, la data i l'hora d'inici del partit.
(Llegir codi QR i omplir el formulari)
Aforaments i distribució de públic
CEM Isaac Gálvez
Aforament públic: 134 persones
Grada dreta (Barcelona) --> Visitants
Grada Esquerra (Tarragona) <-- Locals
Pista Annexa CEM Isaac Gálvez
Sense públic.
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Instal·lacions esportives
· Accés del públic ·
Per accedir als equipaments
esportius com a públic
cal registrar-se prèviament.
(escanegeu el codi QR)

En ﬁnalitzar el registre, cal que imprimiu
còpia del justiﬁcant o guardar-lo en PDF
al mòbil, que mostrareu a l’hora
d’accedir a l’equipament.
El registre està regulat pel control
d’aforament que marca cada entitat
esportiva en les diferents instal·lacions.
És per això que, per ell sol, no garanteix
l’accés directament.
L’accés del públic es realitzarà 10 minuts
abans de l’encontre i, quan acabi, caldrà
abandonar la instal·lació.

