
 



 

Benvolguts Clubs i Entitats Esportives . 

 

Amb l’objectiu de fer complir les normes de sanitat emmarcades en el context d’excepcionalitat derivades de la 

pandèmia de la Covid-19 us volem agrair la vostra col·laboració amb les pautes que a continuació us detallem per a 

poder fer de l’esport un entorn segur per, d’aquesta manera, contribuir a seguir practicant l’esport que tant ens 

agrada. 

 

Totes aquestes pautes han estat pactades amb la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, amb la 

direcció del poliesportiu CEM Pau Gasol i amb les directives del CFS Sant Boi i l’HCSB. 



ENTRADA JUGADORS/ES I COS TÈCNIC: 
• Els jugadors/es i el cos tècnic faran l’entrada i la sortida per l’entrada principal del 

CEM Pau Gasol. 

• Tots i totes hauran d’accedir amb mascareta, fins a l’entrada del vestuari, i rentar-se 

les mans amb gel hidroalcohòlic. 

• Un membre de l’entitat local farà la presa de temperatura a les persones que hi 

accedeixin on, si superen els 37’3 graus, no se’ls hi permetrà l’entrada a les 

instal·lacions. 

• L’equip visitant haurà de signar, i presentar, la declaració de responsabilitat per a 

poder accedir-hi a les instal·lacions. També, i per a facilitar els accessos, la podeu 

portar complimentada. 

• Recomanem que els jugadors/es, abans dels partits, vinguin canviats. També, i 

després dels partits, que si poden no facin ús de les dutxes per evitar estar dins del 

vestuaris el mínim temps possible. D’aquesta manera, també facilitarem el temps de 

desinfecció dels vestuaris entre partit i partit . 

• En els vestuaris només es permet la presència, màxima, d’11 persones. 

• En les dutxes, només es permetrà la presència de dues persones a l’hora. 



 

ENTRADA I SORTIDA DE LES AFICIONS: 
• Els i les acompanyants dels jugadors/es hauran d’entrar per l’accés exclusiu a la grada on 

hauran de passar control de temperatura, rentat de mans i facilitar les dades (nom, cognoms i 

DNI) i signar la declaració de responsabilitat per a garantir una possible traçabilitat. També 
serà obligatori l’ús de les mascaretes durant tot el temps que romanguin en les instal·lacions. 

• Es permetrà l’entrada a la grada fins a 5 minuts després de l’inici del partit . Després, ja no es 

permetrà l’accés. 

• No es permetrà sortir, i tornar a entrar, durant el temps de descans. 

• Les entrades i les sortides de les graderies quedarà regulada pels horaris dels partits i s’haurà 

de respectar la circulació de persones marcada dins de les instal·lacions. 
• Recomanem que les esperes en el carrer es facin sense aglomeracions i mantenint les 

distàncies de seguretat. 

• Els seients per a l’afició local, i per a la visitant, estaran perfectament delimitats a la grada. 

• L’aforament màxim per a l’afició visitant serà de 20 persones. 


