COMUNICAT
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El Prat de Llobregat, 9 d’octubre de 2020
Un cop ja disposem de tots els protocols i directrius
direct ius de seguretat i higiene de les
diferents Federacions, Administracions Públiques i altres organismes oficials, i a
l’espera de elaborar el protocol intern del club pel Covid-19
Covid 19 per la disputa dels
partits oficials que disputaran els nostres equips tant en el CEM Estruch com al CEM
Fondo d’en Peixo, volem informar que inicialment
inicialment es permetrà l’assistència limitada
de públic als partits.
Per aquest motiu, aquest proper dissabte dia 10 a les 18.15 hores al pavelló
Joan Busquets, el partit de Lliga LEB Plata corresponent a la primera
jornada del nostre equip sènior masculí contra
contr el Mi Arquitecto C.B.
Benicarló, permetrà l’assistència de públic.
Per aquest primer partit exclusivament, l’aforament quedarà limitat als socis del
club, a les reserves que l’organitzador de la competició exigeix i a altres
compromisos del club,, tot fins arribar a l’aforament permès.
Degut al protocol d’accés a la graderia, es recomana que les persones interessades
en poder assistir al partit arribin al pavelló amb mitja hora d’antelació, per tal de
complimentar el formulari de localització personal,
personal, realitzar les higienes necessàries
i accedir al lloc assignat. En el cas dels socis, hauran d’acreditar aquesta condició
aportant el carnet de soci de la temporada anterior.
Tot el públic assistent accedirà al CEM Estruch per la porta d’entrada de l’avinguda
Verge de Montserrat (davant mateix de l’accés a la línea 9 del metro).
Per tal d’agilitzar l’accés a la graderia adjuntem a aquest escrit el formulari de
localització personal que recomanem es porti ja complimentat i signat.
Un cop es cobreixi l’aforament permès es donarà per tancat l’accés.
Un cop comenci el partit no es permetrà l’entrada de noves persones.
persones
Altres aspectes a recordar i tenir en compte:
•
•
•
•
•

És obligatori fer l’ higiene de mans abans d’entrar a l’ instal·lació.
És obligatori portar en tot moment la mascareta posada cobrint nas i boca.
Manteniment de la distància mínima de seguritat de 1,5 – 2 metres.
metres
Queda totalment prohibit l’accés de persones amb símptomes compatibles
de COVID-19, persones que tinguin contacte amb persones infectades, i
persones que es trobin en quarantena o aïllament preventiu.
No està permès el menjar dins de l’ instal·lació.

Esperem doncs poder gaudir d’una nova temporada amb seguretat i salut,

Club Bàsquet Prat

FORMULARI DE LOCALITZACIÓ PERSONAL
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A ser completat per tots els assistents a la competició (excepte esportistes, cos tècnic i equip arbitral): públic, auxiliars de taula, voluntaris,
treballadorsdelpavelló,ésadir,toteslespersonesqueaccedeixin al pavelló.

Nom tal com apareixen en DNI o en el Passaport o un altre document d'identitat vàlid:
.............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Adreça durant la competició (carrer/apartament/ciutat/número postal/país):
.............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Número de telèfon .............................................................
................................
Correu electrònic .............................................................
................................
Països/CCAA que vas visitar o on vas estar en els últims 7 dies:
.............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Respondre a les preguntes següents en relació amb els últims 14 dies. Preguntes SI / NO (encercla la resposta correcte)

1. Va tenir contacte pròxim amb algú DiagnosticatamblamalaltiaCOVID-19?

SI / NO

2. Va proporcionar atenció directa a pacients de COVID - 19?

SI / NO

3. Va visitar o va romandre en un ambient tancat amb algun pacient amb la malaltia COVID-19?
19?

SI / NO

4. Va treballar/estudiar de manera pròxima o compartint el mateix ambient laboral o de classe amb pacients de
COVID - 19?

SI / NO

5. Ha viatjat amb un pacient COVID-19
COVID
en qualsevol mitjà de transport?

SI / NO

6. Ha viscut en la mateixa casa que un pacient COVID – 19

SI / NO

Aquesta informació es podrà compartir amb les autoritats locals de Salut Pública per a permetre un ràpid rastreig
de contactes si un participant en l'esdeveniment sofreix la malaltia COVID-19 o va arribar en contacte amb un cas
confirmat. Per mitjà de la signatura del present autoritzo el registre de temperatura corporal, adequat a la fi exprés de
les mesures de prevenció COVID19 per a les activitats de l'organitzador.

A El Prat de Llobregat, el ____ de _________________ de 2020
Signat

