Ajuntament de

Tàrrega


Regidoria d’Esports

PROTOCOL I NORMES PER LA UTILITZACIÓ DELS PAVELLONS ESPORTIUS PER
TAL DE PREVINDRE ELS CONTAGIS PEL COVID-19. TEMPORADA 20/21.

1. No es podrà accedir a la instal·lació, fins que no hagi entrat primer l’entrenador o
un responsable de l’equip o Club.
2. Aquesta persona serà l’encarregada de fer complir totes les normes i
recomanacions recollides en aquest protocol.
3. L’entrada al pavelló es podrà fer a partir de quan restin 10 minuts de l’hora
d’entrenament. No abans.
4. A la instal·lació no podrà accedir-hi ningú que no tingui una relació fefaent i directa
amb els equips o Club que estiguin entrenant. Amics i curiosos hauran de
romandre al carrer.
5. Cada Club, abans de començar la temporada, haurà de facilitar un llistat a la
recepció del pavelló, de tots els components dels equips o grups d’entrenament,
amb el nom i el telèfon de cadascun. No es podrà començar a entrenar sense
aquest requisit previ.
6. Es deixarà entrar al vestíbul, familiars per a que puguin recollir els seus fills o
parents, cinc minuts abans d’acabar l’entrenament, guardant les distàncies de
seguretat en tot moment. (1’5 m.), sempre i quan aquests siguin menors de 10
anys.
7. Totes les altres categories, d’aleví a sènior, hauran de sortir per la porta lateral
d’emergència, excepte els de darrera hora, que al no haver d’entrar ningú més, ho
podran fer per la porta principal.
8. Abans d’entrar, tots els components de l’equip hauran de passar un control de
temperatura que es prendrà amb un termòmetre sense contacte.
9. Hauran der passar per sobre l’estora de l’entrada per desinfectar-se les soles del
calçat.
10. Caldrà fer-se un rentat de mans amb el gel hidroalcohòlic que trobaran a l’entrada.
11. L’ús de la mascareta portada de manera reglamentària serà obligatori per transitar
per tota la instal·lació, menys per la pista poliesportiva.
12. No es podran utilitzar els vestidors per a canviar-se. Tampoc les dutxes, ni beure
aigua dels lavabos.
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13. Els vestidors, amb un aforament màxim 4 persones a la vegada, serviran per
deixar les bosses o les peces d’abric o la roba que es cregui oportú., També per
anar a l’ W. C. en cas d’urgències.

14. En cas d’utilització de l’W.C. caldrà baixar la tapa, buidar el dipòsit i deixar la porta
oberta , després de cada ús.
15. Per tal de que tothom es pugui rentar les mans sovint, cada vestidor disposarà d’un
dosificador de sabó i un dispensador de paper per a fer-lo servir com a tovalloles r
d’un sol ús.
16. Per tal d’hidratar-se cada membre de l’equip s’haurà de portar l’ampolla d’aigua de
manera particular. Restarà totalment prohibit compartir ampolles d’aigua o altres
begudes isotòniques o similars.
17. A la pista només hi podran entrenar a la vegada un màxim de 2 equips, de 12
jugadors cadascun. Un en cada mitja pista.

18. Els equips que comparteixin pista sempre hauran de ser els mateixos. Per tant No
es podrà compartir espai, un dia amb un equip i un altre dia amb un altre.
19. No podran compartir material i en la mesura que sigui possible, hauran d’evitar els
contactes físics. Si que s’autoritza a que abans d’acabar l’entrenament facin un
partit, ja sigui entre components del mateix equip o amb el que comparteixen pista,
per tal de preparar millor la confrontació del cap de setmana.
20. Cada jugador haurà de portar una tovalloleta per tal d’eixugar-se les mans i la suor.
21. Acabat l’entrenament, hauran de recollir i desinfectar amb líquid apropiat que
hauran d’aportar, el seu material emprat.
22. Resta totalment prohibit caminar o anar descalç per tota la instal·lació.

23. Podran entrar en grups de 4 al vestidor per tal de recuperar les seves pertinences i
hauran de sortir del pavelló per la porta lateral d’emergència, per evitar creuar-se
amb els següents equips que accedeixen al pavelló.
24. En cas de que algun membre de l’equip es trobi malament haurà de saber
inexcusablement, que ho a de comunicar als seus responsables, als del pavelló,
donar les seves dades per estar localitzable i abandonar la instal·lació de manera
immediata.
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25. L’entrenador o responsable de l’equip no podrà abandonar la instal·lació fins que
tots els components que formen el grup, estiguin fora.

26. Les graderies romandran tancades i sense públic durant la setmana. Els dies de
partits, es seguiran les normes i recomanacions de les autoritats sanitàries i la
Regidoria d’Esports, decidirà si s’obren amb aforament limitat o es disputen els
partits a porta tancada.
27. Si algun membre de l’equip incompleix alguna d’aquestes normes, es traslladarà la
queixa en forma d’avís , al seu entrenador o delegat. Si algú d’aquest mateix grup
persisteix en l’incompliment d’aquest protocol, serà expulsat tot l’equip del pavelló
pel que resti de temporada.
3 d’agost de 2020
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