
Comunicat de la Secció d’Esports
Sobre les condicions d’ús dels PAVELLONS POLIESPORTIUS

Durant els entrenaments:

� Cal portar mascareta, excepte quan s’estigui practicant esport dins el terreny de joc.
� És obligatori netejar-se les mans amb sabó o desinfectant abans i després

d’accedir a qualsevol espai (WC, pista de joc...).
� No es farà ús dels vestidors, llevat dels casos ja autoritzats.
� No es farà ús de la sala de musculació.
� Els pares o acompanyants no accediran a l’interior de l’edifici, llevat de casos de

força major o cita prèvia amb el representant de cada equip, que serà comunicada
prèviament al responsable de l’equipament.

� Cal deixar lliure la pista 5’ abans de la franja horària autoritzada. El temps que no
es destini a ús de vestidors no es pot afegir a les hores d’entrenament en pista.

� Cal entrenar amb portes i finestres obertes.
� Cal utilitzar les portes d’entrada i sortida assignades a cada equip.
� Cal lliurar al responsable municipal la relació de jugadors i tècnics de cada equip

amb la corresponent declaració responsable.
� És obligatori netejar i desinfectar el material esportiu utilitzat per cada equip.
� És aconsellable no fer ús de les guixetes.



Comunicat de la Secció d’Esports
Sobre les condicions d’ús dels PAVELLONS POLIESPORTIUS

Durant els partits de competició:

� Cal portar mascareta, excepte quan s’estigui practicant esport dins el terreny de joc. A les
banquetes i durant el període de descans, també és obligatori l’ús de la mascareta.

� No es farà ús dels vestidors, llevat dels casos ja autoritzats.
� Cal jugar els partits amb portes i finestres obertes.
� Cal utilitzar les portes d’entrada i sortida assignades a cada equip.
� El dia abans del partit, cal lliurar al correu de l’equipament la relació de jugadors, tècnics i

àrbitres de cada equip (local i visitant) amb la corresponent declaració responsable.
Pavelló del Pujolet: pujolet@ajmanresa.cat
Complex Vell Congost: complex@ajmanresa.cat
Pavelló Nou Congost: pavellonou@ajmanresa.cat

• El control d’accessos i la validació de les persones autoritzades anirà a càrrec del responsable
de protocol COVID-19 de cada equip. Aquesta tasca serà supervisada per responsable
municipal.

� Abans i després de cada partit, és obligatori netejar i desinfectar el material esportiu,
banquetes, marcadors i altres estris utilitzats.

� Els partits es jugaran a porta tancada fins a nova ordre. S’està treballant en el protocol d’accés
dels espectador i la neteja dels espais comuns.


