PROTOCOL COVID-19
CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI

En atenció a l’actual situació epidemiològica hem adoptat els següent
protocol de mesures de control, de les quals us informem amb l’objectiu
final de limitar al màxim les possibilitats d’infecció per COVID-19 als
atletes i entrenadors.
•

Els atletes, entrenadors i resta de personal del club, han d’omplir la declaració responsable i
portar-la, signada, el primer dia d’entrenament. Formulari Declaració Responsable

•

Hi haurà present als entrenaments un responsable de prevenció del Club, segons la normativa
de la Secretaria General de l’Esport.

•

Els atletes, entrenadors i resta de personal han de mantenir les pautes estrictes de neteja
personal.

•

És obligatori l’ús de mascaretes i retirar-les només quan comenci l’activitat, i també cal portar
mocadors o gomes per el cabell. Per als entrenadors sí que serà obligatori l’ús de la mascareta
durant l’entrenament

•

Abans i després dels entrenaments és molt important rentar-se les mans amb aigua i sabó o gel
hidroalcohòlic. Es recomana l’ús les solucions hidroalcohòliques en pots d’ús individual.

•

Els grups seran d‘un màxim de 15 atletes i els entrenaments estaran preparats per mantenir les
distàncies de seguretat establertes per les autoritats sanitàries (aquest és el motiu pel que cal
omplir el formulari, ja que és obligatori establir grups estables que facilitin el rastreig en cas de
contagi).

•

El material atlètic no serà compartit, si fos necessari compartir algun material, aquest serà
desinfectat.

•

Els atletes no compartiran begudes, aliments o altres productes. Han d’utilitzar ampolles d’ús
individual.

•

No es faran servir els vestidors. La instal·lació ha restringit el seu us. Els atletes hauran de venir
canviats en la mesura que sigui possible.

•

Com que, de moment no es pot accedir amb vehicle dins de les instal·lacions ja que el nombre
de persones a l’interior està limitat i per tant no es permet entrar als acompanyants, per a la
recollida
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2) amb vehicle per la porta del carrer d’Albert Bastardas (darrera de l’edifici del RACC). L’entrada
es fa com sempre per l’Av Diagonal.
•

Els pares hauran de recollir els nens/es de l’escola establint un ordre, amb distàncies segons
les recomanacions sanitàries i l’ús obligat de la mascareta. Si en algun moment se’ls permet
accedir a les grades, hauran també de mantenir la distància establerta de dos metres, entre
ells.
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