
 
 

MESURES PREVENTIVES CÒVID-19 EN ELS PARTITS DE COMPETICIÓ  
 

CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS (futbol i hoquei) 
 
 
Mesures preventives i organitzatives en relació a l’accés d’esportistes en els partits de 
competició 

 
- La porta d’accés s’obrirà 1 hora abans de l’horari del partit. 

 
- Accés per la porta de l’Avinguda Catalunya (al costat de l’aparcament de la instal·lació). 

 
- Per tal de garantir l’entrada esglaonada, els equips que entrenin a partir de la segona 

franja i per no coincidir dins del camp de gespa i/o pistes amb els equips anteriors, 
accediran a la zona de la grada assignada i no ocuparà el camp de joc fins que quedi 
lliure. 
 

- Cada grup haurà d’anar acompanyat per una/dues persones responsables que seran 
els entrenadors corresponents; aquests es responsabilitzaran que el grup segueixi les 
mesures preventives establertes i del control/llistat dels esportistes assistents als 
entrenaments.  
 

- És obligatori l’ús de la mascareta des que s’entra a l’equipament i fins que es surt i 
només es podrà prescindir quan es faci pràctica esportiva. És recomanable que els 
entrenadors també facin ús de la mascareta en els partits. 

 
- Serà obligatori el rentat de mans a l’entrada i sortida de la instal·lació. 

 
- No es podran utilitzar els vestidors. 

 
- Hi haurà un WC obert, degudament senyalitzat. Cal accedir-hi individualment i amb 

mascareta. 
 

- Cada participant haurà de portar la seva pròpia beguda per hidratar-se i només podrà 
ser utilitzada de manera particular.  

 
Mesures preventives i organitzatives en relació a l’accés de públic en els partits de 
competició 
 

- S’autoritzen 2 acompanyants per esportista. 
 
- Els acompanyants ocuparan els seients senyalitzats aptes per el seu ús. 

 
- L'entitat ha de disposar el dijous abans del partit del llistat de persones que es preveu 

que accedeixin a l'equipament, tant de l'equip visitant com local. 
 

- L'entitat, mitjançant el “responsable covid”, haurà de fer el control d'accés del públic 
assistent (tan de l’equip local com de l’equip visitant) i serà qui comprovarà el llistat 
detallat de les persones que facin ús d’aquests espais per tenir-lo a disposició, de 
manera immediata, en cas de ser requerit per l’Ajuntament de Sant Celoni.  

 
- L’horari per accedir dins el recinte respecte l’inici del partit serà de 15 minuts abans els 

acompanyants de l’equip visitant i de 10 minuts els acompanyants de l’equip local. 
 

- Accés per la porta de l’Avinguda Catalunya (al costat de l’aparcament de la instal·lació). 



 
- Sortida per la porta del Passeig dels Esports. 

 
- En tot moment s’han de respectar els fluxes de circulació marcats dins de la 

instal·lació. 
 

- Un cop s’accedeixi al recinte no es podrà sortir fins a l’acabament de la competició 
esportiva. 
 

- Fer ús dels lavabos si és estrictament necessari. L’aforament màxim dels lavabos 
públics serà d’una persona i en tot moment s’haurà de fer ús de la mascareta. 

 
- Ús obligat de mascareta mentre s’estigui dins l’equipament i rentar-se les mans amb 

gel hidroalcohòlic a l’entrada i sortida. 
 

- No es permet menjar ni beure. 
 

- Un cop finalitzat el partit cal sortir de la instal·lació sense demores. 
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