Protocols del club referents al COVID 19
Protocol entrenaments i partits poliesportiu de Vallfogona
Responsable de fer complir el protocol: Estanis Orrit.
Entrada: pel lateral vèrtex sudest.
Sortida: pel lateral vèrtex sudoest.
Termòmetre: obligatori a l’entrar.
Gel hidroalcohòlic: obligatori desinfectar-se les mans a l’entrar i al sortir, i a l’entrar i als sortir dels
vestidors.
Vestidors: oberts per torns. Màxim 5 persones per torn. Seure a 1’5 m mínim de distància entre
persones. Desinfectar entre un partit i e següent.
Dutxes: Obertes les 2 de la punta (1’5 m de distància entre elles). Màxim 2 persones a l’hora.
Vestidors i dutxes dels àrbitres: oberts.
Públic: obert a 15 acompanyants màxim per equip. Seure a mínim 1’5 m entre elles i amb mascareta
tota l’estona. Ventilar mínim 10’ entre partits. No es pot ni menjar ni beure dintre la instal·lació.
Banquetes: seure separats mínim 1’5 m entre sí. Jugadors/es + staff amb mascareta. No es pot
compartir aigües per beure. Cal desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrar a la pista
per un canvi, i a l’inici de cada quart. I al sortir de la pista al final de cada quart o per un canvi.
Auxiliars de taula: amb mascareta.
Protocol entrenaments i partits poliesportiu de La Ràpita
Responsable de fer complir el protocol: Estanis Orrit.
Entrada: pel C/Barceloneta.
Sortida: ho concretarem en breu.
Termòmetre: obligatori a l’entrar.
gel hidroalcohòlic: obligatori desinfectar-se les mans a l’entrar i al sortir, i a l’entrar i als sortir dels
vestidors.
Vestidors: oberts per torns. Màxim 5 persones per torn. Seure a 1’5 m mínim de distància entre
persones. Desinfectar entre un partit i e següent.
Dutxes: Obertes les 2 de la punta (1’5 m de distància entre elles). Màxim 2 persones a l’hora.
Vestidors i dutxes dels àrbitres: oberts.
Públic: obert a 15 acompanyants màxim per equip. Seure a mínim 1’5 m entre elles i amb mascareta
tota l’estona. Ventilar mínim 10’ entre partits. No es pot ni menjar ni beure dintre la instal·lació.

Banquetes: seure separats mínim 1’5 m entre sí. Jugadors/es + staff amb mascareta. No es pot
compartir aigües per beure. Cal desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrar a la pista
per un canvi, i a l’inici de cada quart. I al sortir de la pista al final de cada quart o per un canvi.
Auxiliars de taula: amb mascareta.
Protocol entrenaments i partits poliesportiu de Térmens
Responsable de fer complir el protocol: Estanis Orrit.
Entrada: pel C/Urgell.
Sortida: pel C/Mestre Alfred Potrony.
Termòmetre: obligatori a l’entrar.
gel hidroalcohòlic: obligatori desinfectar-se les mans a l’entrar i al sortir, i a l’entrar i als sortir dels
vestidors.
Vestidors: ho concretarem en breu.
Dutxes: ho concretarem en breu.
Vestidors i dutxes dels àrbitres: oberts.
Públic: ho concretarem en breu. Ventilar mínim 10’ entre partits. No es pot ni menjar ni beure dintre
la instal·lació.
Banquetes: seure separats mínim 1’5 m entre sí. Jugadors/es + staff amb mascareta. No es pot
compartir aigües per beure. Cal desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrar a la pista
per un canvi, i a l’inici de cada quart. I al sortir de la pista al final de cada quart o per un canvi.
Auxiliars de taula: amb mascareta.
Protocol partits poliesportius als que jugarem com a visitants
A la web basquetcatala.cat, cliqueu sobre el partit en qüestió, i a informació del partit, a més a més
de la ubicació, horari, etc, aquesta temporada hi apareixerà el protocol d’aquella instal·lació: per
tant, sabrem abans d’anar-hi si ens podrem canviar, i/o dutxar, si es permet públic o haurem de jugar
a porta tancada, etc.

