INFORMACIÓ COVID-19 PROTOCOLS I RECOMANACIONS FASE 3
Aquest dilluns 15 de juny ja entrem a la fase 3. A partir d’aquesta fase la totalitat de
les instal·lacions ja quedaran obertes amb algunes restriccions i seguint les mesurés
de seguretat, higiene i aforament marcats per les autoritats competents.
Us informem de les novetats d’aquesta tercera fase fent un recordatori de les normes
d’higiene i seguretat que continuen vigents
HORARIS INSTAL.LACIONS CLUB:
-

-

A partir del DILLUNS 15 FINS EL 26 DE JUNY el club tornarà a obrir al seu horari
habitual. Els dilluns el bar/restaurant fan festa setmanal i tal com es feia fins
ara, els dilluns en funció de l’ocupació de les pistes amb prèvia reserva s’obrirà
les instal·lacions,, mentre no jugui ningú les instal·lacions romandran tancades.
DEL 27 DE JUNY FINS EL 13 DE SETEMBR obert tots els dies de la setmana.

PISCINA I VESTIDORS
-

-

-

La piscina s’obrirà el 27 de juny i es tancarà el 13 de setembre.
L’horari de piscina serà l’habitual de 10h a 20’h de dilluns a diumenge
L’ aforament serà limitat i es complirà amb les normes establertes per les
autoritats sanitàries.
Quan s’accedeixi a la piscina es portarà un registre i control dels usuaris amb el
nom i cognoms, telèfon , data i presa de temperatura amb termòmetres de
front,, en cas de tenir febre es prohibirà l’entrada.
Serà el socorrista el responsable de supervisar l’aforament de la piscina i del
registre i control diari dels usuaris.
A la piscina i als vestidors, hi hauran dispensadors de gel hidroalcohòlic i a
l’entrada a la piscina es facilitarà un sistema de desinfecció per les sabates, es
recomana que el calçat sigui exclusiu dins el recinte de la piscina
Signatura de la declaració responsable ( aquest document només caldrà que es
signi una vegada )
Es marcarà zones a la piscina per tal de garantir la distància de seguretat
establerta entre els usuaris.
A partir del 27 de juny els vestuaris estaran oberts per canviar-se i dutxar però
serà amb aforament limitat, per tant, demanem que per evitar cues tots aquells
que puguin canviar-se i dutxar a casa ho facin. Si veiem que es fan
aglomeracions o les mesures sanitàries no les podem garantir ens veurem
obligats a tancar els vestidors.

-

-

No es podrà deixar cap bossa dins els vestidors i una vegada a la piscina s’haurà
de tenir cura dels objectes personals i que sempre estiguin amb el propietàri/a
a la zona assignada.
Els vestidors romandran tancats. Els usuaris de la piscina hauran de demanar i
tornar la clau al socorrista
Mantenir la distancia de 2 metres i serà necessari l’ús de mascareta sempre
que no es pugui garantir la distància de seguretat,.
Aquest estiu ja que l’aforament serà limitat no es lliuraran invitacions als socis.
ESTEM A L’ESPERA QUE ENS CONFIRMIN L’AFORAMENT DE LA PISCINA QUE
HAUREM D’APLICAR A PARTIR DEL 27/06 I SABREM SI SERÀ NECESSÀRI FER
TORNS/HORARIS PELS USUARIS DE LA PISCINA .

BAR/RESTAURANT I TERRASSA
-

-

Es podrà consumir dins el restaurant sempre que no superi el 50% de la
capacitat , les taules hauran d’estar separades amb una distancia de mínim 2
metres . És permet el consum a la barra sempre que es garanteixi una separació
mínima de dos metres entre clients o grups de clients.
La capacitat de la terrassa augmenta fins el 75% però es mantenen les
obligacions de distancia entre taules i higiene.
És obligat l’ús de la mascareta a partir de 6 anys a qualsevol espai públic
obert o tancat, sempre que no sigui possible mantenir la distància de
seguretat de dos metres.

CASAL D’ESTIU
-

Del 29 de juny al 31 de juliol es farà casal d’estiu , tota la informació a la pàgina
web del club

MESURES, NORMATIVES I RECOMANACIONS QUE SEGUEIXEN VIGENTS
•

Les reserves de pistes es faran trucant al telèfon del club 93-8571001.

•

El pagament de les pistes/pilotes de tennis i pàdel sempre que es pugui es
recomana pagar amb targeta a la recepció.

•

Per comptar amb un bon funcionament i amb un control obligatori cal presentar-se
a la recepció del club abans de dirigir-se a les pistes.

•

Es recomana que sempre que es pugui cal venir vestits amb la roba esportiva ja que
l’aforament dels vestidors estarà limitat i així s’eviten cues. Els vestidors
romandran tancats , pels usuaris de les pistes de tennis i pàdel que vulguin utilitzar
els vestidors hauran de demanar i tornar la clau al bar

RECOMENACIONS PER JUGAR TENNIS I PÀDEL

-

Es permet la pràctica en modalitat de dobles tant de pádel com de tennis
Cada pista tindrà el seu gel desinfectant el qual s'haurà d'utilitzar abans,
després i totes les vegades que faci falta.
Es recomana l'ús de guant a la mà no dominant.
Es recomana no canviar de costat de pista.
Està permesa les classes de tennis amb un màxim de 10 participants per grup.
No compartir material ni begudes entre companys de joc.
Les portes de les pistes per tal d'evitar tocar-les romandran obertes.
Sempre que no es pugui mantenir la distancia de seguretat abans i després
d’entrar a pistes l’ús de la mascareta és obligat.

PODEU CONSULTAR LA PÀGINA WEB DEL CLUB, TOTA LA INFORMACIÓ ES VA
ACTUALITZANT www.ctvoltregà.cat/fase3

