
PROTOCOL	DE	SEGURETAT	PAVELLÓ	MUNICIPAL	CAPPONT	

ENTRADA	JUGADORS/ES		

•	Es	 farà	per	 la	porta	principal,	els	equips	hauran	d’entrar	en	bloc	 (jugadors/es	 i	 cos	 tècnic	
alhora):	
	

- Els	equips	que	juguen	en	la	primera	franja	horària	(09:30h	o	16:00h)	podran	accedir	1	hora	
abans	del	partit	a	la	instal·lació́	i	podran	fer	l’escalfament	a	la	pista	de	joc.	
	

- En	cas	de	que	es	disputi	un	partit	abans,	es	podrà	accedir	a	la	zona	d’escalfament	(pistes	
exteriors)	 i	 es	 farà	 per	 l’entrada	 del	 pavelló	 seguint	 en	 tot	moment	 les	 indicacions	 del	
responsable	de	 la	 instal·lació	30’	abans	de	 l’hora	 fixada	pel	partit.	Fins	que	tothom	hagi	
abandonat	 la	 instal·lació	 del	 partit	 d’abans	 no	 es	 podrà	 accedir	 a	 l’interior	 del	 pavelló.	
L’espera	 es	 farà	 a	 les	 zones	 indicades	 al	 mapa.	 ABANS	 D’ENTRAR	 A	 LA	 PISTA	 ELS	
JUGADORS/ES	S’HAURAN	DE	CANVIAR	LES	SABATES	PER	PODER	JUGAR.	

	
- A	 l’entrada	 a	 l’	 instal•lació	 trobareu	 un	 punt	 COVID	 on	 els	 jugadors/s	 i	 cos	 tècnic	 es	

desinfectaran	les	mans	amb	gel	hidroalcohòlic	i	es	mesurarà	la	temperatura.	
	
	
	

	
		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



VESTIDORS	

- Es	permet	l’ús	dels	vestuaris	per	a	un	màxim	de	6	persones.	Es	recomana	venir	canviats	de	
casa	amb	la	roba	de	joc	(excepte	sabates	de	joc).	

- No	es	podrà	fer	ús	de	les	dutxes.	

SORTIDA	JUGADORS/ES		

- Es	farà	per	la	mateixa	porta	d’entrada	principal	del	pavelló	amb	la	major	brevetat	possible	
per	deixar	la	instal·lació	lliure	pel	següent	partit.	

PÚBLIC		

- No	està	permesa	l’entrada	de	públic.	



PROTOCOL DE SEGURETAT PAVELLO MARTIN CANO

ENTRADA JUGADORS/ES

• Es farà per la porta principal del pavelló Martı́n Cano  pel carrer Canal s/n, els equips 
hauran d’entrar en bloc (jugadors/es i cos tècnic alhora):

- Els equips que juguen en la franja horària (12:30h o 16:00h) podran accedir 1 hora abans
del partit a la instal·lació́.

- En cas de que es disputi un partit abans, es podrà accedir a la zona d’escalfament (pista
exterior)  i  es  farà  per  l’entrada  posterior  del  pavelló  seguint  en  tot  moment  les
indicacions dels responsables. 

- A l’entrada  de l’  instal•lació  trobareu un punt COVID on els jugadors/s  i  cos tècnic es
desinfectaran les mans amb gel hidroalcohòlic i es mesurarà la temperatura.

- S’haurà  de realitzar  el  registre  (control  d’assistència)  de  les  persones que entrin  a  la
instal·lació  a una  full de registre  que es trobarà al mateix punt COVID anotant el nom
complert de la persona i un número de contacte.



VESTIDORS

- Es permet l’ús dels vestuaris. Es recomana venir canviats de casa amb la roba de joc 
(excepte sabates de joc).

- Es podrà fer ús de les dutxes.

SORTIDA JUGADORS/ES

- Es farà per la porta principal del pavelló amb la major brevetat possible per deixar la 
instal·lació lliure pel següent partit i sempre sortirà tot l’equip en bloc.

PUBLIC

- Es permetra l'entrada de públic, 2 acompanyants per jugador.

- El públic entrarà per la porta principal de club, pel Carrer Sícoris nº 45 on es prendra la 
temperatura, es farà el rentat de mans corresponent i el control dels acompanyants dels 
jugadors. 

- El públic haurà d'entrar 10' abans del par t i seguir les indicacions en tot moment dels 
responsables. 


