
PROTOCOL D’ACCÉS A FONTAJAU
BÀSQUET GIRONA



OBJECTIU DEL PROTOCOL
L’objectiu del protocol és protegir el màxim els abonats i espectadors que vinguin a Fontajau, mantenint les 
distàncies i mesures de seguretat marcades pels òrgans competents. L’ampli aforament de Fontajau ens permet 
encabir el total d’abonats actuals i els que puguem tenir de nous en les properes setmanes i poder vendre entrades 
respectant les distàncies.

Obrirem tot el pavelló, pel que espectadors s’hauran de recol·locar en tots els blocs, i s’ocuparan files alternatives, 
per tant, deixaran un espai mínim de metre i mig entre seients.

La fila de darrere les banquetes quedarà lliure per respectar les distàncies de seguretat.



GENERAL
Hi haurà un coordinador d’emergència / coordinador de Covid-19.

Es contractarà un mínim de 2 vigilants i 7 auxiliars de servei.

Per accedir el pavelló es demanarà el carnet d’abonat a través de l’app, que serà el sistema utilitzat, i el DNI perquè 
sigui personal i intransferible.

Ús obligatori de la mascareta en tot moment. A cada porta hi haurà un auxiliar de seguretat a les portes que controlarà 
l’entrada on prendrem el control de temperatura (superior a 37,4 ˚C no es permetrà accés) i hi haurà una taula amb gel 
hidroalcohòlic.

Caldrà evitar aglomeracions i mantenir les distàncies de seguretat per garantir un accés ordenat i segur.

Hi haurà accés als lavabos, malgrat es recomanarà minimitzar-ne l’ús, respectar la distància i hi haurà aforament 
màxim de 10 persones.

Un cop s'inicia el partit, es tancarà la porta d’accés al pavelló i si s’abandona la instal·lació no es podrà tornar a 
entrar.

Des de la megafonia es recordarà les principals normes perquè tothom les segueixi demanarem a la gent que vingui 
esglaonadament a cada porta i a general. Es farà èmfasi que els espectadors no es poden aixecar.



GENERAL
Abans del partit, només s'obrirà el servei de beguda en els bars quan estiguin ubicats en els accessos i no pugui provocar una 
aglomeració en la circulació en els passadissos (previst per quan millori la situació). No es vendrà menjar per evitar que la gent s’hagi 
de treure la mascareta. Durant el partit hi haurà venedors de begudes que es mouran en el pavelló, amb mascareta i guants, per 
evitar la mobilitat dels espectadors. Només es cobrarà amb targeta mitjançant TPV (no es cobrarà en efectiu).

Es deixaran les portes del pavelló obertes i vigilades, per airejar l’ambient i que circuli l’aire. 
Hi haurà una persona vigilant cada un dels 6 accessos.

No es farà zona infantil i activitats a la mitja part del partit amb diferents persones fins que la situació sanitària millori. Es podria fer 
alguna activitat de forma individual a la mitja part del partit.

S’obrirà tot el pavelló, a excepció de la grada jove.

Quan surti la pilota a la graderia, no podrà tornar a la pista fins que sigui desinfectada.

A la taquilla no es cobrarà en efectiu (només es podrà fer amb targeta, enviant l’entrada per e-mail o per l’app).

Quan es vengui l’entrada a taquilla, s’haurà d’omplir la declaració autoresponsable de forma manual. Si es ven l’entrada per internet, 
s’haurà de signar digitalment la declaració abans que se li enviï al mòbil. Sense signar la declaració, no es podrà rebre l’entrada.



ACCESSOS PÚBLIC
Es farà arribar als abonats digitalment la declaració responsable i el compromís de seguir els protocols. Fins que no hagin 
signat el document, no podran accedir al carnet a través de l’app.

Els grups estables o de convivència han de signar la corresponent declaració i designar una persona com el responsable 
del grup, com a molt poden ser 10 persones en el grup.

Les 10 persones seran grups de convivència (persones que visquin a la mateixa llar) o 
agrupacions estables, com pot ser un equip U16 del Bàsquet Girona o qualsevol altre club 
que entrenin habitualment.

Es deixarà dos seients buits al costat de cada seient (més d’ un metre i mig), a 
excepció de grups estables o de convivència, que podran seure junts després d’haver fet 
l’elecció de seients amb dates prèvies.

El públic seurà a files alternatives, una fila si i una fila no per deixar l’espai de seguretat.

Els seients seran els mateixos tota la temporada o fins que la situació es normalitzi. Socis
Files alternatives
Distància de seguretat



ACCESSOS PÚBLIC
La fila de baix de tot darrere les banquetes quedarà lliure per mantenir les distàncies de seguretat.

Cada persona ocuparà el seu seient i no el poden abandonar fins al final del partit, a excepció que hagin d’anar al lavabo 
o per un cas de força major. 

Tots els assistents hauran de signar una autorització perquè les dades facilitades puguin ser utilitzades per les 
autoritats sanitàries.

Les portes s’obriran 1 hora i 15 minuts abans de l’inici del partit, tot i que públicament es dirà que és una hora abans de 
l’inici del partit, perquè no s’acumuli gent a l’obertura oficial de les portes.

Es senyalitzarà de forma visual les portes que estaran obertes, s’enviaran mapes als abonats i a les xarxes socials.

L'aforament màxim no podrà superar els 2.100 espectadors (sense tenir en compte la 
grada jove).

AFORAMENT MÀXIM
2100 persones



6 portes: s’habilitarà dues portes a la frontal 
del pavelló i  quatre als laterals.

ACCESSOS PÚBLIC
ENTRADES

Venda de taquilles

Venda de taquilles visitant

PORTA 1PORTA 3

PORTA 4

PORTA 5

PORTA 7 PORTA 9



9 portes: S’obriran totes les portes laterals. 6 
portes laterals i 3 portes de la part frontal.

La gent anirà sortint des de les files superiors 
cap a les files inferiors, ningú és podrà quedar a 
dins. Per la sortida es farà servir la megafonia i el 
vídeomarcador per avisar la sortida per files 
cada 20 segons.

ACCESSOS PÚBLIC
SORTIDES

PORTA 1PORTA 2PORTA 3

PORTA 4

PORTA 5

PORTA 6

PORTA 7 PORTA 8 PORTA 9



Cada partit es posarà a la venda les entrades del bloc 
1 per l’afició rival i bloc 18 per la gent que no sigui 
abonada i vingui a veure el partit.

Les entrades venudes a taquilles només es podran 
pagar amb VISA. Al comprar han de signar la 
declaració responsable i s’haurà de registrar totes 
les persones que comprin entrades, amb noms 
cognoms, telèfon i email. 

Es deixarà un metre i mig de cada seient, a excepció 
de grups estables o de convivència, que podran seure 
junts després d’haver fet l’elecció de seients amb 
dates prèvies.

ACCESSOS PÚBLIC
VENDA D’ENTRADES

Venda de taquilles

Venda de taquilles visitant

PORTA 1

PORTA 9



ACCESSOS ESPORTISTES
LOCALS, VISITANTS I ÀRBITRES
Entrada i sortida per l’última porta de baix, on els deixa i els agafa el bus i després aparca on li toca.

Els jugadors van directes al vestidor a través de la porta de fusta que accedeix a la pista. No s’accedirà a través del primer 
passadís al ser una zona habitualment amb tràfic de gent.

Tothom haurà portar mascareta per entrar i sortir. Al entrar es prendrà el control de temperatura. 
Superior a 37,4 ˚C no es permetrà l’accés. Hi haurà habilitada una taula amb gel hidroalcohòlic a 
l’entrada per a tots esportistes i a la taula d’anotadors durant el partit pels àrbitres.

LOCALS ÀRBITRESVISITANTS
Arribada:

1:05h
abans de l’inici del partit

Arribada:

1:30h
abans de l’inici del partit

Arribada:

1:15h
abans de l’inici del partit



ACCESSOS PISTA
PRODUCTORA TV I AMBULÀNCIA

La productora de TV hauran d’entrar per la porta del magatzem, deixa la unitat mòbil a dins. 
Faran el muntatge de tot el necessari per fer la retransmissió del partit. Es desinfectarà el peu de 
pista pel locutor i el comentarista que entraran per la  porta del magatzem.

Entrada per la porta del magatzem, deixa l’ambulància a dins. 
Estaran asseguts amb unes cadires al fons.

AMBULÀNCIA

PRODUCTORA TV
Arribada:

5:00h
abans de l’inici del partit

Arribada mínima:

0:30h
abans de l’inici del partit

Control de temperatura. Superior a 37,4 ˚C no es permetrà accés. Tothom porta mascareta 
per entrar i sortir i durant tota l’estona. Una taula amb gel hidroalcohòlic a l’entrada a la pista.



ACCESSOS LLOTJA - VIP

Entrada per la porta del mig de baix i pel passadís fins la zona de la llotja.

No es servirà menjar.

Control de temperatura. Superior a 37,4 ˚C no es permetrà accés.  

Tothom porta mascareta per entrar, sortir i durant tota l’estona.

Una taula amb gel hidroalcohòlic.

LLOTJA - VIP
Arribada:

1:00h
abans de l’inici del partit



ACCESSOS PREMSA
Entrada dels periodistes per la porta del mig de baix, es desplacen fins la llotja i passen 
per les escales fins la seva posició en el pavelló.

Caldrà garantir entre els periodistes una distància física interpersonal de seguretat 
1,5m en general, amb un espai de seguretat de 2,5 m² per persona.

Els enviarem estadístiques per WhatsApp perquè no hi hagi moviment a les escales.

Els periodistes s’han d’acreditar cada partit.

A més, han de signar la declaració responsable abans d’entrar, només podran estar a la 
zona de premsa i al final del partit a la sala de premsa.

Control de temperatura. Superior a 37,4 ˚C no es permetrà accés.

Tothom porta mascareta per entrar i sortir i durant tota l’estona.

Una taula amb gel hidroalcohòlic.

PREMSA
Arribada:

1:00h
abans de l’inici del partit



ACCESSOS TREBALLADORS
Control de temperatura. Superior a 37,4 ˚C no es permetrà accés.  

Mascareta per entrar i sortir i durant tota l’estona.

Una taula amb gel hidroalcohòlic a l’entrada i a diferents punts.

Entrada per la porta del mig de baix. 

Delimitarem quins treballadors accedeixen a la pista.

Recull les Claus dels vestidors de l’equip visitant i dels àrbitres per posar-les al 
pany del passadís interior. Quan arribin i hagin passat el control de temperatura els 
acompanyarà al vestidor tant els àrbitres com els auxiliars de taula i l’equip 
visitant.

TREBALLADORS
Arribada:

2:00h
abans de l’inici del partit

DELEGAT DE CAMP
Arribada:

1:45h
abans de l’inici del partit




