PROTOCOL PER PARTITS CELEBRATS EN DIVENDRES (CEEB)
ACCÉS A LES INSTAL.LACIONS
La porta d’accés, tant per entrar com per sortir, serà per C/ Sant Joan de la Salle 33
exclusivament.

Participants:
podran accedir a les instal·lacions per als partits:
Participants amb llicència escolar i inscrits a l’acta del partit:
Els jugadors
1 Tècnic
1 Auxiliar
1 Delegat
Àrbitres.
Màxim 1 responsable o directiu per equip.
Els equips (jugadors, tècnics, auxiliars, delegats,...) per poder espaiar l’entrada i evitar
aglomerameracions podran accedir a les instal·lacions en el següent horari:
Equips locals:

45 minuts abans de l’inici del partit

Equips visitants:

35 minuts abans de l’inici del partit

Només podran accedir presentant el full de traçabilitat i es realitzarà l’entrada de manera
conjunta.
Finalitzat el partit: els equips, en bloc, abandonaran les instal·lacions amb la màxima brevetat
possible per la mateixa porta d’entrada.
En els partits del CEEB es prendrà la temperatura corporal a tots els participants, les persones
amb una temperatura superior a 37,5 º no podran accedir al recinte.

Públic:
Només es permet l’entrada a 1 acompanyant per jugador.
Per accedir a les instal·lacions el públic dels equips visitants, caldrà que cada persona estigui
inscrita al full de traçabilitat que presenten els equips en el moment d’entrada a les
instal·lacions. les persones que no hi siguin a la llista presentada, no podran accedir a les
mateixes.

Per accedir el públic de l’equip local, caldrà que cada persona estigui inscrita al full de registre
que es trobarà en el control d’accés. Aquesta inscripció es farà a través d’un formulari web (Nom,

Equip, Jugador, Esport i Telèfon); registre que s’haurà de complimentar abans del migdia del
divendres de la setmana en que es disputi el partit.
Així mateix, totes les persones hauran de portar complimentat i signat el full de declaració
responsable.
Per poder espaiar l’entrada de públic i evitar aglomeracions podran accedir a les instal·lacions
en el següent horari:
Públic local:

20 minuts abans del inici del partit

Públic visitant:

10 minuts abans de l’inici del partit

Aquesta entrada es farà de manera conjunta i hauran de sortir tan bon punt finalitzi l’encontre.
Fora d’aquesta entrada conjunta no es permetrà l’entrada d’acompanyants.
L’entrada del públic es farà per la mateixa porta que faran servir els/les jugadors/es.
S’haurà de mantenir la distància física de seguretat dintre les instal·lacions i fer cas de les
indicacions dels membres del club.

Mascareta:
És obligatori l’ús de la mascareta per tal d’accedir a les instal·lacions. Dintre de les mateixes
s’haurà d’anar sempre amb mascareta correctament posada cobrint boca i na. Només els/les
esportistes se la podran treure en el moment de realitzar l'activitat, a la banqueta hauran de
tenir-la posada.

Gel hidroalcohòlic:
Tots els participants, en el moment d’accedir a les instal·lacions, hauran de desinfectar-se les
mans amb gel hidroalcohòlic.
Vestuaris:
No es podrà fer us dels vestuaris, per tant, recomanem a tots els equips que vinguin canviats al
partit.
En cas que una persona que hagi assistit al partit presenti símptomes o sigui diagnosticada de
Covid-19 en les següents 48 hores, haurà de comunicar-ho immediatament al Club per posar en
pràctica els protocols corresponents.
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