
Servei  Municipal d’Esports

Pavelló Municipal Girona – Fontajau,  Av. Josep Tarradellas i Joan, 22-24, 17007 Girona

Tel. 972 226 136 | www.girona.cat/esports | A/e: fontajau@ajgirona.cat

MESURES COVID-19-Represa de la Normalitat

ÉS OBLIGATORI

• La reserva de la pista s’haurà de fer via telefònica (dins 

l’horari d’obertura) o via programa reserves –online.

• Realitzar els pagaments amb targeta bancaria.

• Mantenir en tot moment la distància de seguretat de 

1,50 m.

• Accedir a la instal·lació amb la roba esportiva posada 

des de casa.

• Rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic al entrar al 

recinte i en el moment de marxar. El dispensador es 

trobarà en el vestíbul principal.

• Accés pistes pel vestíbul de recepció i seguint el 

recorregut indicat.

• Utilitzar la mascareta fins accedir a la pista i un cop 

finalitzat el partit també.

• En els canvis de costat, fer-ho pel costat oposat del 

contrincant.
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MESURES COVID-19
NO ES PERMET

• Compartir beguda.

• Canvi de costat en el jocs imparells.

• Realitzar pagaments en efectiu.

• Reservar presencialment a la recepció de la 

instal·lació.

• Excedir-se en el temps de joc reservat.

• Accedir a la instal·lació amb una temperatura superior 

als 37,5º.

• Accedir a la instal·lació si es tenen alguns dels

símptomes de la COVID-19 (febre, tos o dificultat per 

respirar).

• Accedir a la instal·lació una persona que reconeix

haver estat amb contacte estret amb una persona 

afectada per la COVID-19 durant els 7 dies anteriors.

ES RECOMANA
• Jugar amb pilotes noves.

• Desinfectar els materials abans i després del joc.

• Evitar tocar-se la cara.

• Evitar tocar els diferents materials de la pista.

• Jugar amb guant a la mà no dominant.


