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L’aforament de públic a totes les instal·lacions, estarà limitat al 30% ja que es tracta
d’espais tancats. Amb tot, i aprofitant el previsible bon temps i temperatura, tots els
espais es mantindran tant ventilats com ho permetin les circumstàncies de cada
instal·lació. Totes les portes i finestres que es puguin obrir estaran obertes, tret
d’aquelles que puguin suposar dificultats per al control dels accessos.
El públic entrarà a les instal·lacions exclusivament per a veure els partits per als quals
estiguin degudament registrats. Els torns d'entrada i sortida, s’adaptaran al calendari i
agenda de joc. En tot cas, els espectadors podran tenir accés 5 minuts abans de l’inici
del partit pel qual estan registrats i hauran de sortir immediatament a la finalització del
mateix. En totes les instal·lacions que comptin amb diversos accessos, obrirem vàries
portes i diferenciarem les entrades de les sortides.
Es definiran i senyalitzaran adequadament, en cada instal·lació, circuits de circulació
per tal d’evitar que el públic es creui. Les entrades i sortides del públic seran diferents
de la dels equips exceptuant la del Pavelló del Lycée per les seves especials
característiques. S’adjunten els protocols específics pel públic per a cadascuna de les
instal·lacions
Totes les entrades i sortides estaran dotades amb dispensadors de gel hidroalcohòlic
que serà gestionat per personal de l’organització que en garantirà la distribució per a
tothom sense excepció ni malbaratament.
El públic haurà de romandre assegut en tot moment durant el decurs dels partits. La
distribució als seients serà sempre en files alternes (1-3-5...o 2-4-6 segons ens demani
la distancia a la pista que sempre serà de 6 metres com a mínim).
Les fileres de seients en que no es permeti seure, seran marcades i identificades
adequada i ostensiblement. També es procurarà senyalitzar específicament els seients
que si poden ser usats. Excepte en el cas de grups de convivència, la distancia mínima
entre seients d’una mateixa filera serà de 2 seients buits.
En el cas excepcional que algun dels assistents s’hagi de moure durant la disputa d’un
partit, ho demanarà al responsable de control de la organització, qui ho autoritzarà
excepte en aquells casos en que la seguretat de tothom requereixi el contrari.
Totes les persones que vulguin assistir als partits, hauran d’haver omplert i signat el
formulari registre que s’habilitarà al web a tal efecte. En el mateix formulari, hi
constaran les dades d’identificació i contacte necessàries per a garantir la traçabilitat si
n’hi ha necessitat.
L’ús de la mascareta es preceptiu i obligat en tot moment dins i fora de les
instal·lacions esportives i quedarà restringida la possibilitat de treure-se-la a l’àmbit
privat dels grups bombolla.
Es procurarà i vetllarà per mantenir una distància interpersonal mínima d'1,5m en tot
moment
En quant a les begudes, només es podrà entrar aigua a les instal·lacions per a ús
exclusivament individual. No es podran entrar cap altre tipus de beguda ni menjar.
L’organització proveirà els elements de senyalització adequats per tal de fer conèixer
els diferents circuits, i de la cartelleria informativa de totes les mesures, que serà
col·locada en llocs visibles de les diferents instal·lacions.
En cada canvi de grup de públic, el servei de neteja habilitat al respecte, procedirà a la
desinfecció i neteja de tots els útils i elements que siguin susceptibles d’ésser tocats
pel públic assistent (seients, poms, manetes, baranes, etc.).
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Accessos a la Instal·lació AL CE D’ENCAMP

Entrada i Sortida
del Públic

Entrada i Sortida
dels Equips
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Accessos al Pavelló del Prat Gran d’Escaldes Engordany

Sortida del Públic

Entrada i Sortida
dels Equips i
Públic
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Accesos al Poliesportiu d’Andorra, al Pavelló Joan Alay i al Pavellò del Lycée

Entrada i Sortida del
Públic al Poliesportiu
d’Andorra

Entrada i Sortida del
Pavelló del Lycée

Entrada i Sortida
d’Equips al Poliesportiu
d’Andorra i al Joan Alay
Entrada i Sortida del
Públic al Joan Alay
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Accessos al CE Els Serradells

Accés general per
l’aparcament

OBRES

Accés a Pista dels
Equips

Sortida Públic de la
graderia
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