
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOL PARTITS COVID’19 
ABRIL 2021 

 
 
Atenent a les normes i mesures preventives i sanita ̀ries que es portaran a terme durant la 

celebracio ́ de partits a la instal·lacio ́ RMSI Sports, i amb la intencio ́ de disminuir el risc de 

contagi i transmissio ́ del virus SARS-CoV2, us fem arribar aquest document que complementa 

el Protocol d’Actuació RMSI Sports que es porta a terme al Centre Esportiu Santa Isabel 

durant la temporada 2020-2021. Volem continuar amb l’activitat esportiva minimitzant el risc 

de contagi, i per aquest motiu, s’han establert unes mesures d’ús de la instal·lació seguint el 

Pla d’acció de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física.   

 

1. Porta d’acce ́s: carrer dels Vergós 44-46 

2. Limitacio ́ participants:  

§ Jugadors amb llice ̀ncia federativa o escolar i inscrits a l’acta del partit (jugadors, 

te ̀cnics, auxiliars, delegats,...). 

§ A ̀rbitres 

§ Horari d’entrada: Els equips (jugadors, te ̀cnics, auxiliars, delegats,...) podran accedir 

30’ abans de l’inici del partit 

§ Es realitzarà una única entrada conjunta de manera controlada i tots a l’hora. 

3. Limitacio ́ pu ́blic: 

§ Pista Exterior: Ma ̀xim 2 acompanyants per jugador 

§ Poliesportiu: Màxim 1 acompanyant per jugador 

§ Tot el públic haurà d’entrar a la instal·lacio ́ 10’ abans de l'inici del partit i sortir 

d’aquesta tan bon punt finalitzi l’encontre. 

 

 



4. Registre: Per accedir a RMSI Sports, caldra ̀ que tots els participants i acompanyants 

estiguin inscrits (amb noms, cognoms i telèfon) al full de registre que cada institució es 

compromet a enviar a RMSI Sports el divendres abans de les competicions. No podrá accedir 

ningú que no estigui. 

 

5. Mesures: 

§ Protocol d’Actuació RMSI Sports 

§ RECORDEU IMPORTANT: 

• Mascareta dins de la instal·lacio ́: E ́s obligatori l’u ́s de la mascareta per tal 

d’accedir a les instal·lacions. S’haurà d’anar sempre amb mascareta i nome ́s els i 

les esportistes se la podran treure en el moment de realitzar l'activitat. 

• Control de temperatura: Es prendra ̀ la temperatura corporal a totes les persones 

que accedeixin a la instal·lació. Les persones amb una temperatura superior a 37 

graus no podran accedir. 

• Gel hidroalcoho ̀lic: tots els participants, en el moment d’accedir hauran de 

desinfectar-se les mans amb gel hidroalcoho ̀lic. 

• Acce ́s a vestidors: Nome ́s podran accedir els jugadors, tot i que es recomana evitar 

el seu u ́s i venir canviats de casa, sobretot en els casos de proximitat. La 

mascareta dins dels vestidors és obligatòria 

• Aforament vestidors: Es limita l’aforament als vestidors (6 jugadors/es ma ̀xim) en 

funcio ́ de les recomanacions i normatives vigents 

• Dista ̀ncia: Es mantindra ̀ la dista ̀ncia de seguretat al canviar-se. 

• Caldra ̀ emportar-se tot per deixar lliure el vestidor. 

 

**RMSI Sports no es responsabilitza de la pe ̀rdua o robatori d’objectes en els vestuaris i resta de 

la instal·lació. Totes les entitats es comprometen i será responsabilitat seva fer cumplir totes les 

mesures preventives i sanitàries per disminuir el risc de contagi i transmissió del virus SARS-

CoV2** 


