RESUM DE MESURES COVID-19 - CLUB VOLEI VILANOVA
COMPETICIONS TEMPORADA 2020-2021
L’accés al pavelló es realitzarà per la porta principal del pavelló Isaac Gàlvez 30 min abans de l’inici del
partit per als partits consecutius (1h abans del partit per als primers partits de la jornada a les 9h).
Es donarà prioritat d’ús dels vestuaris a l’equip visitant ja que ha de tornar cap a casa al acabar el partit.
L’ajuntament els otorgarà per a cada jornada (7 vestuaris per cada jornada) segons el seu criteri, un dels
criteris serà la distància de desplaçament.
Per entrar a la instal·lació esportiva és obligatori l’ús de mascareta, així com durant totes les
circulacions interiors, només es podran treure la mascareta els esportistes en el moment d’iniciar
l’activitat esportiva.
Quan no es disposi de vestuari, les motxilles es deixaran al final de la pista.
Un responsable del club serà l’encarregat de:
● Realitzar el control de temperatura a l’accés. En el cas que la temperatura superi els 37,2 graus no
es podrà accedir al pavelló i el club ho comunicarà a les autoritats pertinents.
● Realitzar la desinfecció del calçat a l’accés.
● Realitzar la desinfecció de les mans amb solució hidroalcohòlica a l’accés.
Es permetrà l’accés al públic amb una limitació del 30% de l’aforament:
-

Caldrà registrar-se per l’accés accedint al l’enllaç de l’ajuntament mitjançant codi QR o
https://tramitacio.vilanova.cat/sta/Relec/TramitaNoCertForm?dboidSolicitud=6269004786014164
606106&autoFirma=null&?url=https%3A%2F%2Ftramitacio.vilanova.cat%2Fsta%2FRelec%2FT
ramitaNoCertForm&url=Relec%2FTramitaNoCertForm&lang=CA&dboidSolicitud=626900478601
4164606106&frame=true

-

Després de registrar-se es rebra un pdf al mail, que s’haurà de mostrar (mòbil o imprès) per
poder accedir al pavelló.

-

Duran l’accés es passarà control de temperatura i higiene de mans.

-

Caldrà dur la mascareta tot el temps.

-

Caldrà seure separats respectant la distància mínima de 1,5m.

-

La sortida es farà (en lo possible) per les sortides d’emergència del final de les grades per no
creuar circulacions.

