PROTOCOL COVID

EQUIPS VISITANTS

- Aconsellem que els jugadors i les jugadores vinguin equipats/des de casa.
- Tal com és habitual demanem que porteu les vostres pilotes i la pega (juvenils /
sèniors).
- Recomanem que entrenador/a i oficials controlin els fluxos i les distàncies a l’hora
d’entrar al pavelló.
- No entreu al pavelló fins que us autoritzin.
- A l’entrar cal realitzar la higiene de mans, la desinfecció de calçat i passar el control
de temperatura.
- L’ús de la mascareta és obligatori abans i després de la pràctica esportiva.
- L’accés a la pista es farà pel vestidor habilitat. En aquest vestidor s’hi podrà fer el
canvi de calçat.
- No es poden utilitzar les dutxes, llevat que els equips hagin d’efectuar un llarg
desplaçament de tornada. En aquest cas, cal sol·licitar-ne l’ús prèviament.
- En acabar el partit no es pot romandre a la pista. Cal deixar-la lliure el més aviat
possible a fi de facilitar la immediata desinfecció de porteries i banquetes i evitar
coincidir amb els equips que juguin a continuació.
- Disposem de 25 seients a la graderia per als seguidors dels equips contraris. Al
respecte demanem que ens faciliteu el registre de les persones acompanyants que
accedeixin al pavelló, amb les dades de localització en cas de necessitat.
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PÚBLIC

- L’aforament màxim és de 75 persones (50 locals i 25 visitants) en compliment de la
normativa. Per als partits de categoria nacional, els 50 seients reservats per al públic
local es destinaran preferentment a socis i sòcies, que hauran de fer reserva prèvia a
l’enllaç disponible al web del club.
- A l’entrada caldrà facilitar el nom i les dades de contacte per si fos necessari fer el
seguiment de la traçabilitat. Aquestes dades seran custodiades pel club i seran
destruïdes al cap dels 40 dies que estableix el protocol de l’Ajuntament de Sabadell.
- Demanem a l’equip visitant, a ser possible, que porti el llistat de les persones
assistents ja complimentat per agilitzar l’entrada.
- Es permetrà l’accés un quart d’hora abans de l’inici del partit. En cas d’haver-se
jugat un partit abans, no es permetrà l’entrada fins que no s’hagi desallotjat, ventilat i
desinfectat.
- Caldrà passar el control de temperatura i efectuar la desinfecció de sabates i de
mans.
- L’ús de la mascareta és obligatori.
- A l’entrada i a la sortida cal respectar la distància mínima d’1,5 metres entre les
persones.
- Només es podran utilitzar els seients que s’hagin establert. No estan permeses les
agrupacions de membres familiars.
- Un cop s’hagi iniciat el partit no es permetrà l’entrada. Si algú surt abans de la
finalització no podrà tornar a entrar.
- Les persones del club responsables que es respecti el protocol convidaran a sortir del
pavelló qui no compleixi les normes i els advertiments.
- La sortida s’efectuarà per la porta d’emergència situada a la part alta de la graderia,
al costat de secretaria.
- A la graderia hi haurà rotlles de paper i desinfectant a disposició de qui vulgui
desinfectar el seu seient personalment.
- Aconsellem que el públic de casa utilitzi la zona dreta de la graderia i el públic de
l’equip visitant la zona de l’esquerra.
Els partits es poden seguir en streaming per la plataforma Myplay. Podeu consultar
l’enllaç a les nostres xarxes socials.

Protocol modificat en data 16 de març de 2021 i susceptible de noves modificacions.
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