Normativa d’ús

DE LES PISTES POLIDEPORTIVES
L’ús de les pistes quedà supeditat a la normativa de l’autoritat competent.
No podem accedir a la instal·lació si presentem o hem presentat símptomes compatibles
amb la COVID-19 les últimes 4 setmanes; o hem estat en contacte
amb persones infectades.
Per accedir a la instal·lació, hem de seguir els protocols de:
· Desinfectar el calçat a les catifes disposades a tal efecte.
· Control de la temperatura corporal. En cas de superar el límit establert per l’autoritat
competent no es permetrà l’accés.
· Desinfectar les mans (amb guants o sense) amb el gel hidroalcohòlic.
· Accedir amb mascareta.
Cal que respecteu en cada moment les instruccions del personal tècnic.
És obligatori accedir amb calçat esportiu d’ús exclusiu per a la pràctica esportiva
i amb la sola neta.
Ús obligatori de tovallola. Recomanem cinta de cabell i canelleres.
És obligatori portar una ampolla d’aigua per hidratar-se d’ús individual i no es pot
compartir.
S’ha de venir equipat amb la roba esportiva amb el mínim material necessari.
Podem accedir amb una petita bossa de mà per dur-hi els objectes personals.
Cal mantenir la distància de seguretat de 2m amb els altres usuaris.
Un cop acabada l’activitat hem de seguir el circuit per marxar de la instal·lació, no ens
podem quedar dins les pistes ni en els passadissos. Ens hem de posar la mascareta
sempre que no fem activitat.
No està permès portar carros, patinets, bicicletes ni cap material ﬁns a nou avís.
Està totalment prohibit escopir, mocar-se i netejar-se la suor amb les mans, utilitzem el
paper i les papereres, rentem-nos les mans sovint.
Cal tenir cura en la utilització del bany, tant quan entrem com quan sortim. Fem-ne un
bon ús.
Les entitats i escoles són les responsables del manteniment i desinfecció del seu
material. Per la seguretat del centre i de tots els membres de les escoles i entitats, no es
guardarà cap material que estigui fora d’aquest control. Cal un ordre escrupolós en
magatzem i carros.

