PROTOCOL COVID-19 CB MARTORELL
MESURES ESPECÍFIQUES PER COMPETICIONS
ESPORTISTES
No es podrà fer ús dels vestidors ni dutxes.
Els equips accediran per la porta principal de la instal·lació i
s’abandonarà, al finalitzar el partit, per les sortides
d'emergencia situades al fons de la pista i que romandran
obertes.
L’hora d’entrada dels jugadors/es és 30 minuts abans de
l’hora d’inici del partit, realitzant el control de temperatura,
registre i dirigint-se a la zona assignada.
És obligatori fer ús de la mascareta en tot el recinte amb
excepció dels jugadors/es un cop estiguin jugant.
Cada equip visitant haurà de lliurar a l'arribada a la
instal·lació el llistat de Referència dels Membres de l'equip
(jugadors/es i entrenadors / es).
ACOMPANYANTS
Cada equip podrà comptar amb 40 acompanyants tant per
menors d’edat com per a majors de 18 edad.
Per accedir al recinte cal constar al llistat facilitat per un
responsable del club i passar un control de temperatura. Si
una persona no és a la llista o té una temperatura superior
a 37º no podrà accedir al recinte.

PROTOCOL COVID-19 CB MARTORELL
MESURES ESPECÍFIQUES PER COMPETICIONS
Els acompanyants accediran al pavelló per l’entrada
principal quan una persona de la instalacion ho comuniqui.
S’assignarà un sector de grada pels locals i l’altre sector pels
visitants i els seients disponibles estaran marcats. En cap
cas es pot canviar de seient durant el partit, ni moure’s per
la grada.
S’ha de respectar la distància física interpersonal de
seguretat, tot ubicant-se en els seients senyalitzats dels
sectors de la graderia.
Es podrà fer ús dels serveis (W.C.) sempre i quan es respecti
la distància física interpersonal de seguretat
Durant el partit no es podrà cridar
Ningú pot accedir a cap altre zona no assignada. En cas
d’incomplir amb aquest fet podrà ser motiu d’expulsió de la
instal·lació.
El llistat que cal lliurar amb el roster de jugadors/es i
entrenadors/es i el llistat d'acompanyants han de ser els de la
federació catalana de bàsquet.
https://www.basquetcatala.cat/document/getdocument/1878
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