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Normes generals: 

- L’accés al pavelló està restringit a les persones autoritzades. 

- Els jugadors/es han de venir canviats/des de casa, amb calçat de carrer. Dins el pavelló 
es posaran el calçat de joc. 

- Cal respectar les normes de seguretat i higiene de la instal·lació i les indicacions del 
personal responsable. 

- Al pavelló cal portar sempre mascareta. 

- No hi haurà vestidors disponibles abans del partit. Sí disposaran de vestidors els equips 
sèniors en acabar el partit. 

 

Abans del partit: 

- En arribar, cal esperar fora de la instal·lació. S’avisarà tant quan els equips puguin 
accedir al pavelló com quan els/les acompanyants puguin accedir a la grada. 

- Els equips i acompanyants accediran al pavelló per la porta principal. 

- Tots els acompanyants han de registrar-se telemàticament mitjançant l’enllaç 
https://cbstaperpetua.playoffinformatica.com/activitat/16/Assistencia-public-pavello-
Club-Basquet-Santa-Perpetua/ A CADA PARTIT on hauran d’indicar Nom, cognoms, 
DNI, telèfon, partit i jugador/a la que acompanyen. 

- La data límit per fer el registre telemàtic és el divendres de cada setmana abans de les 
22 hores. Les inscripcions desprès d’aquest termini no tenen garantit l’accés a les 
nostres instal·lacions.  

- El número d’acompanyants per jugador/a són: 

- Afició local: 

• Pista gran:  

• 48 acompanyants 

• Màxim 4 acompanyants per jugador/a. 

• Pista petita:  

• 36 acompanyants 

• Màxim 3 acompanyants per jugador/a. 

 

- Afició visitant: 

• Pista gran:  

• 36 acompanyants 

• Màxim 3 acompanyants per jugador/a. 

• Pista petita:  

• 24 acompanyants 

• Màxim 2 acompanyants per jugador/a. 
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- El responsable COVID del nostre Club serà la màxima autoritat per comprovar el 
compliment del número d’acompanyants per jugador/a. En cas d’un mal ús, es podrà 
prohibir l’accés o bé convidar a abandonar la instal·lació. Siguem respectuosos amb els 
límits per poder donar opció a tothom a gaudir del partit. 

- Per accedir a la instal·lació cal seguir el protocol de seguretat i higiene. 
 

Durant el partit: 

- Els/les acompanyants seuran per bombolla de convivència, deixant sempre dues 
butaques de separació entre bombolla i bombolla. 

- Els/les acompanyants no podran moure’s del seient assignat fins que acabi el partit 
(excepte per anar als serveis). Hauran de romandre al seu seient fins que se’ls convidi a 
abandonar la instal·lació. 

 

 

Després del partit: 

- Les grades es buidaran de forma ordenada i seguint les indicacions del nostre 
responsable COVID. Mentre no es rebi cap indicació, cal romandre en el seient assignat. 

- La sortida per als/les acompanyats serà per la porta principal. Els       equips també sortiran 
per la porta principal del pavelló. 

 

 

Aquest protocol s’anirà adaptant contínuament en funció de l’evolució i modificacions de les 
normatives i indicacions de les autoritats sanitàries, Federació Catalana de Bàsquet i 
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. 

 

Santa Perpètua de Mogoda, setembre de 2021. 

 

Bernardo Martínez Gómez 

Responsable Covid Club Bàsquet Santa Perpètua 
 
 


