PROTOCOL COVID 19 PARTIT POLIESPORTIU MUNICIPAL
Compliment específic durant els partits duts a terme a les instal·lacions municipals de
Molins de Rei seguint indicacions de PROCICAT I l’Ajuntament de Molins de Rei.

Protocol per l’accés a Pistes als jugadors locals i visitants
1. L’ús de la mascareta és obligatori per a tota persona que accedeixi al recinte, a
excepció dels jugadors/res durant el transcurs de la pràctica esportiva.
2. Els esportistes s’esperaran a la zona de l’entrada principal de la instal·lació fins
que el personal de manteniment de la instal·lació realitzi el control de temperatura i
els doni la indicació que s’han de posar el gel hidroalcohòlic a les mans.
3. L’ordre d’entrada a la instal·lació serà: primer, esportistes locals i després els
esportistes visitants. La persona responsable de cada equip (entrenador i/o
delegat) serà l’encarregada d’entregar al responsable de seguretat e higiene o en
el seu defecte al responsable de la instal·lació el llistat dels jugadors assistents al
partit.
4. Els equips podran entrar a la instal·lació amb un màxim de 45 minuts abans del
seu partit.
5. El responsable de la instal·lació serà també el que guiarà / indicarà, primer als
jugadors locals i després als visitants a la zona C que els hi pertoqui. Aquesta zona
C serà a la pista en cas de que no es disputi cap partit, o als passadissos interiors
al nivell de la pista a tal efecte de canviar-se de calçat.
6. Ús de vestidors i dutxes: quan es disputin partits de les categories: juvenil,
sènior/amateur i veterans, és donarà un vestidor per equip, si hi ha disponibilitat
podran ser 2 vestidors. Aquestes categories podran utilitzar les dutxes. Cada
vestidor tindrà un rètol indicant l’aforament màxim d’aquell vestidor.
Les categories de cadet en avall hauran de venir canviats de casa.
Els àrbitres que ho sol·licitin també tindran vestidor, on deixaran les seves
pertinences. Un cop acabat el partit es podran canviar i sortir per la mateixa porta
per on han entrat a la instal·lació.
7. Els equips disposaran d’una ubicació d’escalfament, sempre que sigui possible
segons el següent ordre:
Opció 1: La pròpia pista (la 1 o la 2) de joc si no esta ocupada.
Opció 2: La pista alternativa (la 2 o la 1) si no esta ocupada.
Opció 3: Zona exterior banda Peni
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8. Quan acabi el partit, els jugadors de categoria Cadet en avall es canviaran de
calçat, recolliran les pertinences i sortiran de la instal·lació per la porta seguint les
indicacions del responsable
9. L’entitat local s’encarregarà de fer la desinfecció de les banquetes i del material de
les taules per al següent partit. Un cop desinfectat podran accedir a la pista els
jugadors del següent partit.
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PROTOCOL COVID 19 PARTIT POLIESPORTIU MUNICIPAL
Compliment específic durant els partits duts a terme a les instal·lacions municipals de
Molins de Rei seguint indicacions de PROCICAT I l’Ajuntament de Molins de Rei.

Protocol per l’accés a Pista 1 a assistents com a públic
Durant la setmana prèvia al partit es demanarà un llistat amb les dades de les
persones assistents com a públic al partit mitjançant un document que es farà arribar
als equips implicats i s’haurà de lliurar al personal de la instal·lació el dia del partit
tenint en compte els aforaments indicats en el document.
1. El públic esperarà a la zona de l’entrada principal de la instal·lació fins que el
personal de manteniment de la instal·lació faciliti la col·locació de gel
hidroalcohòlic.
2. Un cop passat aquest primer control, la persona responsable del grup local
indicarà al responsable del públic visitant el lloc a ocupar a les graderies. Aquests
seients estaran marcades degudament (zona A pels locals i zona C pels visitants).
L’ordre d’entrada a la instal·lació serà, primer públic visitant i després públic local.
3. La zona del planell indicada com a B està destinada als membre col·laboradors del
club local, jugadors descartats per la convocatòria i lesionats. Sent un màxim de 10
persones per tal de complir amb les normativa d’aforament.
4. Un cop finalitzat el partit el públic assistent sortirà de la instal·lació seguint el
recorregut marcat.
5. Només quan la grada estigui totalment buida es podrà donar pas al grup següent
de públic.
6. El personal de manteniment de la instal·lació s’encarregarà de la desinfecció de la
grada del públic.
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El públic ha de romandre assegut durant el transcurs de tot el partit, inclòs el
descans. Sempre ha de dur la mascareta col·locada correctament i ha de seguir
en tot moment les indicacions dels responsables dels grup o dels responsables
de la instal·lació.
CLUB ESPORTIU MOLINS DE REI 2015 info@handbolmolins.cat
C. SANT ANTONI MARIA CLARET, 1 · 08750 MOLINS DE REI · NIF. G-66579715
Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya núm. 17328
Doc. Revisat 15/09/2021

PROTOCOL COVID 19 PARTIT POLIESPORTIU MUNICIPAL
Compliment específic durant els partits duts a terme a les instal·lacions municipals de
Molins de Rei seguint indicacions de PROCICAT I l’Ajuntament de Molins de Rei.

Protocol per l’accés a Pista 2 a assistents com a públic per la disputa de
partits a pista sencera.
Durant la setmana prèvia al partit es demanarà un llistat amb les dades de les
persones assistents com a públic al partit mitjançant un document que es farà arribar
als equips implicats i s’haurà de lliurar al personal de la instal·lació el dia del partit
tenint en compte els aforaments indicats en el document.
1. El públic esperarà a la zona de l’entrada principal de la instal·lació fins que el
personal de manteniment de la instal·lació faciliti la col·locació de gel
hidroalcohòlic.
2. Un cop passat aquest primer control, la persona responsable del grup local
indicarà al responsable del públic visitant el lloc a ocupar a les graderies. Aquests
seients estaran marcades degudament (zona A pels visitants i zona C pels locals).
L’ordre d’entrada a la instal·lació serà, primer públic visitant i després públic local.
3. La zona del planell indicada com a B està destinada als membre col·laboradors del
club local, jugadors descartats per la convocatòria i lesionats. Sent un màxim de 10
persones per tal de complir amb les normativa d’aforament.
4. Un cop finalitzat el partit el públic assistent sortirà de la instal·lació seguint el
recorregut marcat.
5. Només quan la grada estigui totalment buida es podrà donar pas al grup següent
de públic.
6. El personal de manteniment de la instal·lació s’encarregarà de la desinfecció de la
grada del públic.
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El públic ha de romandre assegut durant el transcurs de tot el partit, inclòs el
descans. Sempre ha de dur la mascareta col·locada correctament i ha de seguir
en tot moment les indicacions dels responsables dels grup o dels responsables
de la instal·lació.
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PROTOCOL COVID 19 PARTIT POLIESPORTIU MUNICIPAL
Compliment específic durant els partits duts a terme a les instal·lacions municipals de
Molins de Rei seguint indicacions de PROCICAT I l’Ajuntament de Molins de Rei.

Protocol per l’accés a Pista 2 a assistents com a públic per la disputa de
partits a pista en terços
Durant la setmana prèvia al partit es demanarà un llistat amb les dades de les
persones assistents com a públic al partit mitjançant un document que es farà arribar
als equips implicats i s’haurà de lliurar al personal de la instal·lació el dia del partit
tenint en compte els aforaments indicats en el document. El número d’assistents com a
públic es distribuirà segons la seva pista assignada: Pista 2A i 2C es permet l’ocupació
de 10 persones de públic com a local i 10 pel visitant. En el cas de la Pista 2B es
permet l’ocupació de 18 persones de públic com a local i 18 pel visitant
1. El públic esperarà a la zona de l’entrada principal de la instal·lació fins que el
personal de manteniment de la instal·lació faciliti la col·locació de gel
hidroalcohòlic.
2. Un cop passat aquest primer control, la persona responsable del grup local
indicarà al responsable del públic visitant el lloc a ocupar a les graderies. Aquests
seients estaran marcades degudament.
3. Un cop finalitzat el partit el públic assistent sortirà de la instal·lació seguint el
recorregut marcat.
4. Només quan la grada estigui totalment buida es podrà donar pas al grup següent
de públic.
5. El personal de manteniment de la instal·lació s’encarregarà de la desinfecció de la
grada del públic.
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El públic ha de romandre assegut durant el transcurs de tot el partit, inclòs el
descans. Sempre ha de dur la mascareta col·locada correctament i ha de seguir
en tot moment les indicacions dels responsables dels grup o dels responsables
de la instal·lació.
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