
Per la teva seguretat
Protocol COVID-19

No vinguis al
teu partit si...

A partir de l'1 d'octubre, es podrà tornar
a fer ús dels vestidors, amb un aforament
limitat i mantenint  màxim 1 persona
per cada 3 m2.

No donis la mà ni saludis amb cap tipus de
contacte físic.

Renta't les mans després d'entrar a la
instal·lació amb el gel higienitzant que
posarem a la teva disposició.

Us obligatori de mascaretes a les zones
comuns. Només podràs estar sense la
mascareta en el terreny de joc.

Evita tocar-te la cara i, si has de tossir o
esternudar, fes-ho a l'interior del colze.

Prepara el teu cos...
Probablement portis temps sense dur a
terme activitat física, és per això que és
primordial realitzar un bon
escalfament previ per evitar possibles
lesions. També és recomanable fer
estiraments post partit.

Cuida la teva higiene

Et sents malament.
Tens febre.
Algun dels familiars
amb qui convius està
malalt.
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Acudeix al partit amb el mínim d'objectes
personals possible, de fer-ho, no els barregis amb
els dels teus companys/es.

Evita encararte o la discussió directa amb
els jugadors/es rivals i àrbitres. Mes que
mai, és primordial el joc net.

Respecta en tot moment les recomanacions
i indicacions dels membres del nostre staff.

Només podran accedir a la instal·lació els
correctament identificats i registrats a la fitxa
de l'equip (jugadors i / o staff).

Queda absolutament prohibit escopir a terra
o a qualsevol persona. Aquest fet implicarà
l'expulsió automàtica de la competició.

Durant el teu partit

Prendrem el  control de la teva temperatura
corporal al entrar a la instal·lació.

Segons el PLA D'ACCIÓ PEL DESCONFINAMENT ESPORTIU DE CATALUNYA de l'etapa de represa, elaborat per la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física (SGEAF) i aprovat pel pla PROCICAT i que queda
regulada a la Resolució SLT / 1429 / 2020, de 18 de juny, de Departament de Salut.

Subscripció del compromís d'auto-
responsabilitat a l'entrada de les
instal·lacions.


