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ABANS DE SORTIR DE CASA

Tota persona que tingui previst accedir a una instal·lació esportiva on es realitza una activitat, deu com a responsabilitat 

individual comprovar prèviament que:

 - No ha estat en contacte amb persones infectades en els últims 14 dies.

 - No presenta simptomatologies com ara tos, febre, alteracions del sabor ni olfacte.

ACCÉS A LA PISTA

Només podran accedir a la pista de joc aquells components dels equips que seran alineats a l’acta del partit i el personal 

d’organització.

Cada equip podrà accedir al poliesportiu amb, aproximadament, una hora d’antelació. Es prega puntualitat i evitar contacte 

i salutacions efusives amb xoc de mans, besades i/o abraçades.

A l’accés a la instal·lació es realitzarà un control de temperatura mitjançant termòmetres sense contacte. Si la temperatura 

és superior a 37,5º C es repetirà el control passats 10 minuts fins a un màxim de dues ocasions. Si la temperatura seguís 

sent superior, no es podrà accedir

EQUIP ARBITRAL

Tots els membres de l’equip arbitral hauran de complir amb la distància mínima de seguretat sempre que sigui possible, 

la higiene de mans i l’ús de mascareta. Tan sols en el desenvolupament del partit i durant el temps mínim imprescindible, 

els àrbitres podran prescindir de l’ús de les màscares. Hauran d’aplicar-se gel hidroalcohòlic abans d’utilitzar els elements 

tècnics necessaris. Els Oficials de Taula, hauran de fer ús de màscares durant tota la trobada i hauran d’aplicar-se gel 

hidroalcohòlic abans d’utilitzar els elements tècnics necessaris. 

MASCARETA

L’ús obligatori de les mascaretes es mantindrà fins a l’inici de l’escalfament del partit i des del final de partit quan s’abandoni 

la zona de la banqueta. Durant el desenvolupament del partit serà obligatori l’ús de mascareta en el cas d’abandonar per 

qualsevol motiu l’entorn de la pista de joc i/o la seva banqueta.

Quan es mantinguin a l’entorn de la pista de joc i/o la seva banqueta, els jugadors i jugadores dels equips no tindran 

obligació d’ús de mascareta.

Amb caràcter general, es recomana l’ús de mascareta en tot moment per als tècnics i delegats dels equips. En tot cas, serà 

obligatòria l’ús de mascareta per acostar-se a la taula d’anotadors.

En el cas d’haver de moure’s cap a qualsevol espai de la instal·lació que no sigui la pista de joc i/o la seva banqueta, requerirà 

el compliment estricte de les mesures de seguretat quant a la distància i l’ús de la mascareta.

GEL HIDROALCOHÒLIC I SABÓ

L’organització disposarà de gel hidroalcohòlic a la Taula d’anotadors.

Tots els participants de la trobada hauran d’aplicar-se gel abans de contactar amb qualsevol element de la pista de joc. Els 

Jugadors/res hauran de substituir el gel per rentar-se les mans amb sabó abans de l’inici del partit per a evitar possibles 

problemes de components del gel durant el joc.
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ÚS DE VESTIDORS

Sempre que el titular de les instal·lacions ho permeti al seu protocol, els vestidors estaran disponibles respectant que no 

es superi el 75% de l’aforament màxim del vestidor.

BEGUDES I ALIMENTS 

No es permet compartir ampolles de beguda així com cap mena d’aliment. Per tal d’evitar la generació de residus de plàstic, 

es recomana que cada participant dugui la seva pròpia botella d’aigua que durà identificació de qui és el seu titular. El club 

local oferirà, preferentment, el subministrament mitjançant dipòsits d’aigua o dispositius dispensadors que garanteixin 

l’ús adequat a les mesures d’higiene establertes i la salubritat de l’aigua.

RECOLLIDA DE RESIDUS

Durant el partit i sobretot a la finalització d’aquest, cada participant haurà de recollir les restes generades durant el partit: 

Ampolles, Restes d’embenatges, Mocadors de paper, etc. que es depositaran a poals de recollida selectiva de residus. 

DESINFECCIÓ I NETEJA

Les pilotes d’ús en un partit seran prèviament desinfectades abans i durant la disputa del partit. No es permetrà durant 

el temps de descans l’accés a la pista ni l’ús de pilotes per part de públic, acompanyants o altres no participants. A la 

finalització del partit hauran de ser desinfectades novament abans del seu emmagatzematge.

CONSIDERACIONS DURANT EL PARTIT

 - S’eliminen els rituals protocol·laris de salutacions previs i posteriors al partit.

 - La disposició de les banquetes serà més espaiada el que és habitual, utilitzant, si és possible, cadires separades en lloc de bancs.

 - No hi haurà cadira de canvis.

 - A l’inici de cada període, inclòs el primer, i després de cada temps mort es desinfectarà la pilota de joc. Si per algun 

motiu s’hagués de substituir la pilota de joc, serà desinfectada abans de ser utilitzada. 

PÚBLIC

Es permetrà l’assistència de públic quan les autoritats ho indiquin i en les condicions que dictaminin.

 - El contacte entre públic i participants no està permès.

 - El públic ha de portar mascareta en tot moment i es recomana la neteja freqüent de mans amb gel hidroalcohòlic o sabó.

 - El públic ha de mantenir en tot moment la distància de seguretat i només podrà asseure’s als seients marcats com a 

disponibles; excepte en els casos de menors de 6 anys que podran anar asseure’s en seients contigus.

 - Es prega evitar aglomeracions tant a l’entrada com a la sortida de l’esdeveniment.

 - S’assignarà una hora d’entrada als assistents. Es prega màxima puntualitat per aconseguir una entrada esglaonada.

 - Hi haurà circuits d’entrada i circuit de sortida.

US D’APP “RADAR COVID”

Tot participant que disposi d’un smartphone d’us personal haurà de fer servir l’aplicació RADAR COVID i, en cas de contagi, 

introduir el codi que li indiquin les autoritats sanitàries. Aquesta mesura possibilitarà prendre decisions immediates en 

cas de contagi.
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