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Aquesta temporada, i si les mesures de seguretat i higiene no
canvien, s’haurà de mantenir les següents instruccions de compliment obligatori:
●

●

●

●

●

●
●

●

●

L’accés a les instal·lacions estarà restringit a entrenadors i esportistes, per tant és
important ser puntuals tant a l’entrar com al sortir de les instal·lacions. Es
recomanable arribar 10 min. abans. Els entrenadors recolliran els esportistes a
l'entrada del pavelló.
Els usuaris estan obligats a entrar a l’espai del Pavelló i instal·lacions anàlogues
tancades, amb mascareta. En cas que no en porti, el treballador/a municipal li
requerirà que se la posi i no el deixarà entrar sense ella. L’esportista no es podrà
treure la mascareta fins arribar al terreny de joc.
A l’entrada es disposarà de dispensador de solució hidroalcohòlica per a la
desinfecció de mans. Es recomana que els usuaris es rentin les mans a la seva
entrada.
Es portarà un control d’assistència i de temperatura. Es prendrà la temperatura a
l’entrada. En cas de superar 37,5ºC es repetirà la mesura dues vegades més en
intervals de 5 min. fins completar 3 medicions. Superant els 37,5C, l’usuari no podrà
accedir a l’instal·lació.
Els usuaris hauran de seguir en tot moment les indicacions que el personal de la
instal·lació l’indiqui per garantir les mesures higièniques i de seguretat. Els usuaris
hauran de seguir uns recorreguts marcats i no podran utilitzar aquells espais que no
estiguin autoritzats com per exemple, vestidors, grades, sales de material, etc.
Per accedir a les grades s’haurà de fer segons el recorregut marcat. Es distribuirà 1
persona cada dos seients.
Pel que fa als esportistes i personal de les entitats, aquestes hauran de seguir els
mateixos protocols establerts en les instal·lacions a més d’assumir tot allò que
correspongui a nivell d’EPI’s pels seus usuaris, neteja i desinfecció del seu
material, aforaments en pista de joc, controls dels seus esportistes i entrenadors,
control de moviments dins de les instal·lacions, cites prèvies, control d’utilització de
mascaretes, i tot allò que pugui ser necessari per a la higiene i seguretat dels
usuaris.
Els usuaris s’hauran de canviar el calçat abans d’accedir al terreny de joc. Es
recomana porta bossa o motxilla amb aigua, tovallola i el necessari per reduir la
necessitat de fer servir els vestidors o altres espais. Es preferible venir canviat i al
finalitzar l’entrenament no dutxar se o fer ho a casa.
Es obligatori no venir a entrenar en cas de símptomes o contacte amb positiu o
sospitós no confirmat. Informar l’entrenador en donar se aquesta circumstància.
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Limitació de l’aforament terreny de joc i vestidors:
●

●

●

L’aforament de la pista del pavelló municipal queda limitat a un màxim de
25m2/persona, per tant la pista tindrà un aforament màxim de 30 esportistes. En el
cas de la conveniència d’obrir els vestidors l’aforament serà d’un màxim de 4
esportistes, sempre amb control per part dels entrenadors.
L’aforament de la pista Poliesportiva Gimnàs Municipal, al costat de les Llisses,
queda limitat a un màxim de 20 esportistes. En el cas de la conveniència d’obrir els
vestidors l’aforament serà d’un màxim de 6 esportistes.
La pista exterior coberta s’ha de mantenir les distància mínima de 2 metres entre
persones. En el cas dels lavabos públics del Poliesportiu el seu aforament és de 2
persones, i en la resta de qualsevol instal·lació serà d’1 persona.

S’habilitarà un circuit d’entrada i de sortida, degudament senyalitzat per evitar la
coincidència de persones.

