
PROTOCOL PARTITS 

• En cas de tenir símptomes que puguin coincidir amb el COVID19 o estar pendents d’una PCR, no s’ha d’anar al partit 

• Els equips visitants i acompanyants poden demanar informació durant la setmana prèvia als partits al responsable del club de les mesures 
que cal respectar a l’equipament (covid19@cbargentona.cat), i se’ls demanarà que entreguin al personal del club en el control d’accés de la 
porta principal per equips visitants i equips locals, el registre dels jugadors/es  i entrenadors/es participants (annex 4) o l’enviïn per correu 
electrònic prèviament al partit. 

• És obligatori l’ús de la mascareta excepte en els jugadors/es quan estiguin realitzant activitat física.  

• L’entrada de tot l’equip al complert a la instal·lació serà en finalitzar el partit anterior. A la primera franja de matí i tarda es podrà accedir 
45 minuts abans. Els avisarà i donarà instruccions un col·laborador/a del club. 

• A l’entrada hi haurà presa de temperatura i desinfecció de mans (amb 37,5º o més no es podrà accedir). 

• Cada equip portarà el seu propi material: hidrogel, mascaretes, guants, farmaciola, així com la beguda en ampolles individuals. Tot i això, 
hi haurà una taula higiènica prop de la taula d’anotació. 

• Les motxilles es col·locaran darrera les cadires de la zona de banqueta. 

• No es disposarà de vestidors, els jugadors/es vindran vestits/des de casa, excepte el calçat de partit que es posa a la instal·lació. Només es 
podran fer servir els lavabos del passadís. 

• Una vegada finalitzi el partit, l’equip visitant ha de sortir per la porta d’emergència de vidre més propera i l’equip local sortirà a 
continuació. Una vegada estigui l’equipament buit podran entrar els següents participants. 

• L’aforament de l’equip visitant serà d’1 acompanyant per jugador en dissabte al matí , o partits que es juguin en pista lateral, i 30 persones 
en partits de dissabte a la tarda. L’equip haurà d’enviar el llistat abans de divendres. Els acompanyants podran accedir a la instal·lació 10 
minuts abans de començar el partit i seure en els llocs indicats. Durant el partit hauran de romandre assentats i amb mascareta 
correctamente posada. Un cop s’abandoni el recinte no es podrà tornar a entrar. 


