INFORMACIÓ EQUIPS VISITANTS EN PARTITS OFICIALS O AMISTOSOS TEMPORADA 2020-21
Des del Consell Municipal d’Esports (CME) volem transmetre la següent informació als equips que vinguen a
jugar partits oficials i amistosos a les instal·lacions esportives de Vinaròs, referent al compliment dels protocols
i mesures de prevenció higienicosanitàries establerts a les instal·lacions municipals front a la Covid-19.

ASPECTES IMPORTANTS TENIR EN COMPTE:
ÚS DE VESTIDORS:
1. Des del CME NO podem garantir la disponibilitat de vestidors per a tots els equips, ni locals ni
visitants , per no poder garantir la neteja i desinfecció dels mateixos entre partits.
2. En cas que si que es puguen assignar vestidors, l’entitat local us ho comunicarà, i s’haurà de seguir el
següent protocol:
Protocol:
1. Respectar els aforaments – Els aforaments dels vestidors s’han reduït per normativa Covid-19. Per
tant, cada vestuari té un aforament assignat, que us comunicarà el conserge i trobareu senyalitzat
a les instal·lacions. Per tant, per complir aquest aforament haureu de fer torns de dutxa.
2. El temps de dutxa és de 30 minuts. Sent que hi hauran torns de dutxa, els esportistes hauran
d’agilitzar i reduir el temps de dutxa, per evitar sobrepassar aquest temps. Penseu que després del
vostre ús, s’hauran de netejar per a tornar-se a utilitzar per un altre equip.
3. Respectar les distàncies de seguretat, tant als vestidors com a les zones de pas i accessos.
4. Cada jugador ha de guardar els seues objectes personal dintre de la bossa d'esport. No penjar ni
deixar penjat res als vestidors.
5. Deixar recollit el vestidor. Tot els objectes d’ús personal (botelles, venes, etc.) s’han de llençar a la
paperera. Queda prohibit llençar les mascaretes a la paperera normal, ja que a les entrades al
recinte teniu papereres especials per a aquests EPIs.

ACCESSOS AL RECINTE
• L’accés a les instal·lacions serà com a màxim 45 minuts abans del partit.
• Les portes del recinte estaran sempre tancades, a excepció del control d'entrada per a l públic. Serà
l’entitat local qui us obrirà i us adreçarà al vostre vestidor. Quan entren equips no poden entrar els
pares. S’han d’evitar aglomeracions i contacte entre equips.
• IMPORTANT: Es recomana venir canviats de casa. No es garanteix disposar d’espais d’escalfament a la
pròpia pista de joc, sent que la disponibilitat de pistes serà limitada i no es pot accedir al terreny de joc
mentre no surtin els equips que juguen abans.
El CME, sempre que siga possible, buscarà espais per a escalfaments.
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PÚBLIC
• Control entrada – tothom haurà de passar el control: dades personals + temperatura + gel.
Respecte a les dades, els clubs facilitaran la manera d’aportar-les prèviament o ja omplertes per
agilitzar les entrades als recinte.
• Entrada màxim 15 minuts abans del partit.
• Quan acabe el partit, el públic ha de sortir del recinte el més aviat possible.
• Aforaments: les instal·lacions han reduït dràsticament els aforaments per adaptar-se a la normativa,
per tant, NO es garanteix l’accés al recinte.
• Pavelló Poliesportiu:
• Pista parquet: 113 seients
• Pista sintètica: 117 seients
• Ciutat Esportiva
• Estadi: 336 seients – Partits Vinaròs CF – 378 seients
• Camps exteriors:
• Camp 1-2: 177 seients
• Camp 3: 153 seients
Per tant, com a entitat visitant si voleu concretar informació ús heu d’adreçar a l’equip local per consultar:

1. Disponibilitat de vestidors o no. Quin vestidor i quin aforo té.
2. Fulls de dades per a públic
3. Si es podrà escalfar dintre del terreny de joc assignat o no.

Des del CME us volem donar les gràcies per complir amb aquest protocol Covid-19,
atenent que el motiu principal d’aplicar-lo és garantir la seguretat dels usuaris, tant
locals com visitants. A més, s’està fent un esforç molt important per poder donar
totes les facilitats als clubs en l’ús de vestidors, per tant, demanem la màxima
comprensió i compliment de la normativa.
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