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Iniciem una nova temporada de les escoles amb alguns canvis respecte a d’al-
tres anys per garantir la màxima seguretat davant el COVID-19:

1. PROTOCOL D’ACCÉS I SORTIDA
• Per accedir al Club estem seguint un estricte protocol: l’accés es pot fer úni-

cament per la porta principal. 

• La sortida de les activitats serà esglaonada i us demanem que eviteu aglo-
meracions en espais tancats. 

• És obligatori signar el certificat de responsabilitat, que podeu descarre-
gar-vos de la nostra web, complimentar-ho i lliurar-ho el primer dia de classe 
als monitors o a la recepció del club. 

• És obligatori que els socis hi accedeixin amb el carnet. 

• És obligatori venir vestit amb roba esportiva de casa (exceptuant els alum-
nes de l’escola de natació), per tal d’evitar l’ús dels vestidors, donat que tenen 
un aforament limitat. 

• Un cop a dins del club, els alumnes de les escoles de tenis i pàdel aniran di-
rectament als punt de trobada de cada activitat:

 »  Escola de tenis: parc infantil, davant pista 9 de tenis. 
 »  Escola de pàdel: pista 2 de pàdel. 
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2. CIRCULACIÓ INTERNA DELS ALUMNES DE LES 
ESCOLES

• Recorregut 1: recorregut d’entrada a les activitats. 

• Recorregut 2: recorregut de sortida de les activitats. 
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3. MASCARETA, DISTÀNCIA DE SEGURETAT I 
CONTROL DE TEMPERATURA

• És obligatori l’ús de la mascareta dins de les nostres instal·lacions. Només es 
podrà treure en el moment de la pràctica esportiva.

• Cal mantenir la distància mínima de seguretat d’1,5m amb els altres alumnes 
i la resta de persones que estiguin al club, així com circular, en la mida que 
sigui possible, per la dreta. 

• Abans de l’inici de l’activitat diària, l’entrenador responsable farà la presa de 
temperatura.

• A les escoles de tenis i pàdel, es faran 2 rentats de mans sistemàtics, a l’inici 
i al final de la sessió. 
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• A banda d’aquestes mesures bàsiques, afegim d’altres que des de l’obertura 
del Club hem anat recordant:

 »  Una vegada finalitzat l’entrenament, caldrà abandonar la instal·lació.
 »  Compliment estricte, per part dels entrenadors i alumnes, de les mesures 
d’higiene i de protecció establertes per les autoritats sanitàries en cada 
moment.

 » Aviseu sempre a recepció que veniu als entrenaments de l’escola, per tal 
que estiguin degudament informats.

 » Cada entrenador disposarà de material desinfectant, tant de superfícies i 
material, com per a les mans, i serà obligatori fer-ne ús per part dels nens 
a l’entrada i sortida de la pista. 

 » Pel bon funcionament de l’activitat, demanem a les famílies màxima pun-
tualitat en l’inici de l’activitat i en la recollida.

 » Porteu la beguda de casa o ampolles buides per omplir-les a les fonts del 
club. Eviteu beure-hi directament dels dispensadors de les fonts.

 » Recomanem l’ús de la tovallola. És totalment obligatori que sigui d’ús per-
sonal.

4. ACOMPANYANTS DE L’ALUMNAT MENOR 
D’EDAT

• Els acompanyants dels alumnes menors d’edat podran accedir a les nostres 
instal·lacions, sempre que hagin signat el document de responsabilitat. 

• Tant a l’entrada com a la sortida, els monitors i monitores de les respectives 
escoles es faran càrrec del seu alumnat, especialment dels més petits, i vet-
llaran pel correcte compliment dels protocols d’accés. Us agrairem que ens 
ajudeu a facilitar la seva tasca per poder agilitzar aquest procés.

5. AFORAMENT LIMITAT
• Les limitacions d’aforament establertes s’han estudiat per garantir la segu-

retat dels usuaris de les pistes i de la piscina. 

• En determinades àrees s’ha reduït el nombre de grups per garantir el bon 
funcionament de l’activitat, seguint en tot moment les indicacions de la Ge-
neralitat i l’àrea d’Esports.


