PROTOCOL
PARTITS
PAVELLÓ
NOU

Model del llistat que enviarem des del Club a
l’equip visitant per tal que l’omplin i ens ho
retornin amb una relació de tots els jugadors/es
i membres del staff tècnic que assistiran al
partit i poden entrar al pavelló.

Aquest llistat ha de coincidir amb el tríptic
oficial de l’equip i l’acta de l'àrbitre de la FCH.
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• L’equip visitant enviarà prèviament al Club un llistat amb una relació de tots els jugadors i membres del staff tècnic que poden entrar al pavelló i que
durant la setmana, li haurem facilitar des del Club. Aquest llistat ho entregarà a l’oficial de l’equip o al voluntari covid a l’entrada del pavelló i ha de
coincidir amb el tríptic oficial que presenten i amb l’acta del partit que fa l'àrbitre o, si s’escau, la taula oficial de la FCH
• No es permesa l’entrada de públic als pavellons.
• No es poden utilitzar els vestidors ni les dutxes.
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Model del llistat que enviarem des del Club a
l’equip visitant per tal que l’omplin i ens ho
retornin amb una relació de tots els jugadors/es
i membres del staff tècnic que assistiran al
partit i poden entrar al pavelló.

Aquest llistat ha de coincidir amb el tríptic
oficial de l’equip i l’acta de l'àrbitre de la FCH.
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• No es permesa l’entrada de
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• No es poden utilitzar els
vestidors ni les dutxes.
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Directiu responsable:
•

Cada equip té un directiu de la Junta responsable que us pot solucionar les dubtes que tingueu al moment de fer les
vostres tasques i donar suport al moment del partit.

Oficial de l’equip amb el suport del pare/mare voluntari 1:
•

Desinfectar les banquetes, taules i aparell de marcador electrònic abans del començament del partit, a la mitja part i a la
finalització del partit. (MATERIAL de desinfecció propi de l'equip, el proporciona l'entrenador)

•

Dues pilotes seran exclusivament per al partit i es quedaran a la taula. Caldrà desinfectar-les abans del començament, a
la mitja part i a la finalització del partit. (MATERIAL el proporciona l'entrenador)

•

Desinfectar el calçat esportiu amb el qual juguin els jugadors abans de l'inici del partit o el personal que estigui a la pista
de joc (MATERIAL de desinfecció propi de l'equip, el proporciona l'entrenador)

•

Recollida de la fulla de l’equip contrari amb la relació de jugadors/es, staff tècnic i oficials (delegats)

Pare/mare voluntari 2:
•

Control d'accés de jugadors, staff tècnics i àrbitres: mesurar la temperatura (no cal apuntar-la) (denegar accés si estan
per sobre de 37,5 °C i avisar a responsable covid de l'equip)

•

Una vegada iniciat el partit, seguiment que ningú entri al pavelló amb el suport del Directiu responsable

A l'equip contrari des del club se'ls hi farà arribar prèviament una fulla que han de portar omplerta i on han de fer constar els
jugadors, staff tècnic i oficials-delegats que assisteixen al partit i poden accedir al pavelló. Aquesta fulla l'ha de recollir l'oficial delegat
del nostre equip i deixar-la a la bústia del club del pavelló Nou.

