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RECOMANACIONS PER ELS
ENTRENAMENTS 2020-2021

S’aconsella que cada esportista porti el seu propi material
esportiu necessari per a l’activitat.
L'entitat posarà el material que només es pugui utilitzar
durant tota l’activitat el mateix grup i que caldrà
desinfectar després de cada ús.

Les entrades i sortides es faran de forma esglaonada, per
evitar aglomeracions.
Aprofitar els diferents accessos a la instal·lació que
caldrà decidir-los amb el gestor de la instal·lació.

Facilitar a l’Àrea d’Esports una graella amb tots els
participants, a cada franja horària.
L'entitat assignarà un responsable per a cada franja
horària.

El material esportiu utilitzat de forma habitual s’ha de
netejar i desinfectar després del seu ús o sessió i en la
mesura adequada d’acord amb l’ús massiu que se’n pugui
fer.

ESGLAONAR ELS HORARIS DELS ENTRENAMENTS

ACCEDIR A LA INSTAL·LACIÓ PER LA ZONA ASSIGNADA

Tornar a fer activitat física i esport amb seguretat és responsabilitat de tots. 

Mantén la distància de 1,5 metres, desinfecta i neteja el material utilitzat.

SOLUCIONS HIDROALCOHÒLIQUES ALS PARTICIPANTS

PER  A  MÉS  I N FORMAC IÓ ,  CONSULTEU   CANALSALUT . GENCAT . CAT / CORONAV IRUS

ACT I VA ’ T  -  D I S TÀNC I A  -  NETE JA  I  DES IN FECC IÓ

L’organitzador de les activitats haurà de disposar de solucions
hidroalcohòliques a l’entrada de cada instal·lació, així com en
espais concrets.

ELS VESTIDORS ROMANDRAN TANCATS

Els vestidors només s’utilitzaran com a wc i cada grup
tindrà el seu wc de referència.

Es deixarà un  mínim de 15’ entre sessions d’entrenament
i/o activitats.

SESSIONS D'ENTRENAMENT MÀXIM DE 1H I 15  MINUTS

Les sessions d'entrenament tindran una durada màxima
de 1h i 15 minuts i hauran de ser de caràcter tècnic
evitant la intercacció entre els i les esportistes, almenys
els primers 14 dies d’activitat.

EL MATERIAL SERÀ EXCLUSIVAMENT D'US PERSONAL

PORTAR UN REGISTRE EN UNA GRAELLA DE TOTS ELS
PARTICIPANTS, A CADA FRANJA HORÀRIA

NETEJA I DESINFECCIÓ DEL MATERIAL COMÚ
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DECLARACIÓ RESPONSABLE

ELS FAMILIARS NO PODRAN ACCEDIR A LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTIVA

Totes les famílies dels participants menors de 18 anys i
tots els esportistes majors de 18 anys hauran de signar la
declaració responsable facilitada per l’entitat.

Totes les famílies dels participants hauran d'esperar-se
fora de la instal·lació esportiva fins que els/les fills/es
surtin de fer l'activitat.

Actualitzat a data  01 de setembre de 2020


