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PARTITS LLIGA/AMISTOSOS 
 
-Entrada del responsable: la persona responsable serà la única persona que podrà 
entrar per la porta principal i accedir al quartet de llums etc... 
 
-Requisits generals per a participar: els participants als partits han de complir alguns 
requisits com són l’absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la 
COVID-19 (febre “37,3·C”, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea). Els infants o 
adolescents amb patologies prèvies de base són població de major risc enfront a la 
COVID-19, i caldrà que sigui valorada de manera individual pel seu metge de capçalera 
la idoneïtat de participar en determinades activitats/partits. 
 
-Entrades esglaonades: per evitar aglomeracions i acumulació de persones en els 
accessos es programaran les entrades dels diferents grups a la instal·lació amb un 
decalatge de 5 minuts com a mínim entre grup i grup. Tots els participants hauran 
d’entrar amb mascareta i nomes se la podran treure per realitzar l’activitat física en 
qüestió.  
 
-Control de accés: es crearà un punt de control a l’accés on es mesurarà la 
temperatura corporal i es proporcionarà gel hidroalcohòlic per desinfectar mans. 
L’entitat tindrà una persona responsable per equip encarregada de realitzar aquesta 
funció en les franges horàries en que tinguin lloc els accessos de cada torn. Cap accés 
podrà estar tancat. Nomes podran accedir al pavelló jugadors, tècnics (delegats, 
monitors, auxiliar, etc...), arbitres, personal del club i 1 pare o mare 
responsable/voluntari per equip (nomes equips de Base).   
 
-Punt de sortida: la sortida es farà en un punt diferenciat al de l’accés principal. Les 
persones que recullin els infants i adolescents hauran de guardar les distàncies de 
seguretat i mai podran accedir a la instal·lació. A continuació els punts d’accés i sortida 
de la instal·lació: 

 
 

Equip Punt accés Punt de sortida 

LOCAL Porta emergència 8 Porta emergència 3 

VISITANT Porta emergència 8 Porta emergència 6 
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-Control d’aforament i traçabilitat: Tots els jugadors, tècnics i arbitres hauran de tenir 
degudament signada la declaració responsable del la Covid-19 al seu portal del federat 
i el pare/mare responsable/voluntari haurà d’omplir el formulari de declaració 
responsable (el proporcionarà el club local). 
 
-Vestidors: els esportistes hauran de venir canviats de casa amb la indumentària de 
partit, perquè no es podrà accedir als vestidors i les sabatilles se les hauran de canviar 
a la porta d’entrada, els àrbitres tindran un vestidor “farmaciola” per canviar-se i 
poder redactar l’acta del partit en cap cas podran utilitzar les dutxes.  
 
-Lavabos: estaran disponibles (només 1 lavabo “vestidor 2 arbitres”) i el seu ús haurà 
de ser individual prèvia sol·licitud al responsable del equip. Serà responsabilitat de 
l’entitat esportiva usuària de la instal·lació la neteja i desinfecció dels lavabos garantint 
l’estat de salubritat i higiene dels mateixos. 
 
-Grades: les zones de grades romandran tancades al públic i esportistes. Es restringirà 
l’accés a la instal·lació a esportistes i entrenadors. Nomes podrà accedir personal del 
club per la retransmissió del partit en directe. 
 
-Material esportiu: d’acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries, es 
netejarà i desinfectarà el material utilitzat pels esportistes a la finalització de cada 
partit i a la finalització de la jornada, queda totalment prohibit canviar-se qualsevol 
tipus de roba entre jugadors. Aquesta neteja i desinfecció serà responsabilitat i anirà a 
càrrec del club. 
 
-Torns: Al finalitzar el partit, cap esportista podrà romandre a la instal·lació, per tal 
d’optimitzar aquesta operativa i evitar endarreriments caldrà l’actuació diligent dels 
entrenadors del club per facilitar la sortida dels jugadors. 

 
-Durant el partit : Cap jugador o persona responsable de l’equip podrà sortir del 
pavelló sense la prèvia autorització de la persona responsable de la instal·lació. 
 


