
PROTOCOL MESURES COVID JUGADORS/ES I PÚBLIC CLUB BÀSQUET PRAT

Davant les noves mesures emeses pel PROCICAT i donades les restriccions d’aforament al nostre pavelló, us
comuniquem el protocol d`accés i la normativa.

 EQUIPS PARTICIPANTS (entrada i vestidors):
o L’entrada es farà per la porta principal del pavelló, accedint per l’accés exclusiu d’esportistes.
o Es permetrà l’ús de vestidors ÚNICAMENT per canviar-se.
o L’ús de dutxes quedarà limitada als equips que provenen de municipis iguals o superiors a 50km.

 PÚBLIC:

- Els partits que es disputin a terços del pavelló NO estarà permesa l’assistència de públic. A www.cbprat.cat
trobareu el quadrant de cap de setmana on indica si es pot veure el partit o no, ja que només serà a pista
central.

- Partits pista central:

o L’aforament assignat a l’equip visitant serà de 30 persones.
o CALDRÀ ENVIAR UNA GRAELLA (que proporcionarà el CB Prat) amb el nom i cognoms de les

persones que assistiran al partit) ABANS de finalitzar el divendres a: enrique.mlv@gmail.com/
cbprat_stefy@hotmail.es

o L’accés serà 15 minuts abans del partit.
o Les persones que assisteixin al partit hauran de portar el full de declaració responsable degudament

omplert, indicant el número de seient assignat al quadrant previ. (www.cbprat.cat)
o L’entrada al pavelló serà per Av. Verge de Montserrat (davant parada de metro L9 i Bicibox. Porta

vermella amb escales) per on s’accedirà a les graderies.
o La sortida es realitzarà, segons cartell informatiu, per les escales indicades i la porta principal.
o El seient assignarà s’haurà de respectar durant tot el partit i on mantindrà la distància de seguretat.
o L’ús de la mascareta serà OBLIGATORI en tot moment.
o Queda prohibit beure i menjar a l’interior de la instal·lació.

Agraïm la vostra col·laboració, responsabilitat i compliment d’aquesta normativa per tal de poder garantir la
seguretat de totes aquelles persones que assisteixin als partits.

Recordeu:
- Mantingueu la distància de seguretat.
- Feu ús de la mascareta.
- Renteu-vos les mans amb gel hidroalcohòlic.
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