REOBERTURA CLUB 23.11.2020
DURADA
• La present normativa serà efectiva a partir del dilluns 23 de Novembre de 2020 i
romandrà vigent fins que la Junta Directiva del Club consideri que hagi de modificar
atenent a les noves disposicions que vagin implementant les autoritats polítiques,
sanitàries i esportives.

GUIA D'ACTUACIÓ
Accés al Club
• Hi haurà un únic punt d'accés a club, la sala Business situada abans de l'entrada
principal, on es durà a terme el control de temperatura. En aquest punt s'haurà de
presentar signat el document individual de responsabilitat davant el Covid 19
(adjuntem models per a adults i per a menors).
• Els menors de 14 anys hauran de venir acompanyats d'un adult
• Un cop s'autoritzi l'entrada a el club, els jugadors aniran directament a les pistes
assignades
Horari
• El Club estarà obert de 09: 00h a 21: 30h.
Instal·lacions
• Totes les instal·lacions cobertes del club tindran un aforament màxim del 30%. Els
vestidors femení i masculí estaran oberts per a ús exclusiu de lavabos. No es podrà
utilitzar les dutxes o sauna.
• La neteja i desinfecció de superfícies i espais es durà a terme de forma continuada i
molt més intensa del que és habitual, seguint les pautes marcades per les autoritats
sanitàries i usant productes homologats.
• S'establiran protocols de desinfecció de el personal i dels llocs de treball segons el
que estableixin les autoritats pertinents.

MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
• Serà obligatori l'ús de mascareta durant tota l'estada al club, a excepció del temps
d'utilització de pistes. El club disposarà de mascaretes per als socis que les sol·licitin.
• L’ higiene de mans és la mesura principal de prevenció i control de la infecció. Per
això s'han instal·lat a les zones de pistes i en altres zones estratègiques de el club
dispensadors de gel hidro-alcohòlics perquè puguin ser usats repetidament pels
jugadors.
• La distància de seguretat entre persones és una altra de les mesures bàsiques que
s'han de tenir en compte. En tot moment s'haurà de complir amb la distància mínima
de 2 metres entre persones.
• La neteja de el material utilitzat (raquetes, cordatges, grips, gorres, bandes, etc.) serà
responsabilitat dels propis jugadors, haurà d'extremar les precaucions abans, durant i
després de la seva utilització.
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• Tots els socis que utilitzin les pistes de tennis i pàdel hauran d'arribar a el club amb la
roba esportiva amb la qual vagin a jugar, ja que no podran utilitzar els vestidors per
canviar-se.
• S'ha d'evitar la salutació entre jugadors a l'inici o al final de el joc. Així mateix es
procurarà no fer canvis de costat. Si es duen a terme, cada jugador ho farà d'una banda
diferent de la xarxa.

TENNIS I PÀDEL
• Classes particulars i escoles esportives.
o Es podran sol·licitar classes individuals de tennis i pàdel. Per tennis
contactar amb Armando López al mail alopez@fundaciobtt.com, i per pàdel
amb Siscu Violeta a fvioleta@fundaciobtt.com.
o Hi haurà escoles esportives respectant la normativa i els protocols de les
autoritats sanitàries.
• Material
o Els jugadors/es hauran de portar la seva pròpia raqueta/pala (no compartirla), i per higiene, es recomana la desinfecció de la mateixa després de cada
ús, així com el canvi de grip.
o Serà obligatori l'ús de pilotes noves en cada partit. Els socis hauran de
portar-les de casa o be comprar-les al punt d’accés del club. No hi haurà
servei de lloguer.
o No hi haurà servei de lloguer de tovalloles.
o Es recomana l'ús de gorra i ulleres (de protecció o solars) per evitar-se posar
les mans a la cara.

FUTBOL/HOCKEY
o Hi haurà escoles esportives respectant la normativa i els protocols de les
autoritats sanitàries.

GIMNÀS/ ACTIVITATS DIRIGIDES.
o Serà necessària cita prèvia trucant a la recepció del club 93.674.11.17 amb
un aforament màxim del 30%.

SERVEI ENCORDATGE RAQUETES








En recepció/sala business hi haurà bosses de plàstic en les quals s’ introduirà la
raqueta per encordar.
Obligatori que el soci tregui over grip (es regalarà un).
Abans d’ encordar la raqueta es desinfectarà, es cobrirà el grip amb paper film per a
màxima higiene.
La raqueta es retornarà en una bossa de plàstic.
No s’ entregarà cap raqueta sense previ pagament.
Els pagaments hauran de fer-se en efectiu.
Hi haurà disponibilitat de raquetes d’ oferta i d’ ocasió.
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RESTAURANT
• El restaurant Can Veris Resto obrirà seguint les normes establertes per les autoritats
sanitàries. Per a mes informació enviar un mail a gerencia@canveris.com o podeu
trucar al 696.671.806
• S'han habilitat màquines de "vending" en diferents zones a l'aire lliure de club per a
l’ utilització dels socis.
• Les fonts d'aigua no estaran en ús.

Esperem tornar-vos a veure molt aviat i poder gaudir al màxim del nostre club.
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