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PROTOCOL CONSUM DE MENJARS, BEGUDES I TABAC EN LES 

INSTAL·LACIONS DAVANT LA COVID-19          
23 de setembre de 2020 

 

Introducció: 

La situació excepcional que estem vivint, i a la qual hem fet referència diversos cops durant els 

últims mesos, ha fet que siguin necessaris alguns canvis en els hàbits que fins fa poc seguíem en les 

nostres instal·lacions. 

Avaluant les primeres setmanes d’activitat, hem decidit definir certs patrons de funcionament, per 

tal de donar la màxima seguretat als i les esportistes i les seves famílies, així com per aclarir alguns 

dubtes d’alguns criteris en l’àmbit del consum de menjars, begudes i tabac en les nostres 

instal·lacions. 

Aquest nou protocol per a aquestes accions serà dirigit a qualsevol persona que accedeixi a les 

nostres instal·lacions, en entrenaments o partits, recordant que el Club sempre podria fer ús del 

dret d’admissió per seguretat, si en algun moment alguna persona es nega reiteradament a seguir 

els protocols establers pel Club.  

PROTOCOL DE CONSUM DE MENJARS, BEGUDES I TABAC: 

1. Queda establert que només es podrà menjar en les zones degudament delimitades del bar 

del camp de futbol. 

En qualsevol de les graderies dels camps de futbol, pavelló o zones comunes, quedarà 

prohibida la ingesta de qualsevol aliment (incloent productes amb closca o snacks). 

La intenció és que tothom, en tot moment, ha de mantenir l’ús i la correcta col·locació de 

la corresponent mascareta. 

Quedaran exempts d’aquesta prohibició els nens i nenes menors d’edat que hagin de 

berenar abans de l’activitat esportiva.  

2. Queda establert que només es podrà beure en les zones degudament delimitades del bar del 

camp de futbol. 

La intenció és evitar accions prolongades sense ús de mascareta amb l’excusa del consum 

no puntual i prolongat d’una beguda. 

Caldrà fer ús del sentit comú i la coherència, i per lògica tothom podrà hidratar-se en 

qualsevol moment, però el que es vol evitar és el no-ús de la mascareta d’una manera 

continuada per consums d’alguna beguda.  
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Quedaran exempts d’aquesta prohibició els nens i nenes menors d’edat en el moment de 

berenar just abans de l’activitat esportiva. 

És important que recordeu que les autoritats sanitàries recomanen no compartir begudes ni 

recipients.  

3. Queda establert que no es podrà fumar en cap dels espai de les nostres instal·lacions. 

Implicant, la prohibició, no fumar en qualsevol dels formats i tipus que impedeixen no fer ús 

de la mascareta. 

Recordeu que les instal·lacions esportives són espais lliures de fum, però alguns espais a 

l’aire lliure quedaven exempts. 

Davant la situació actual de pandèmia, les moltes peticions d’evitar els fums, i el gran 

volum de menors que fan ús de les instal·lacions, s’ha decidit aquesta mesura temporal, 

que apliquem fins a nou avís. 

 

 


