
 
 

☞  Socis/es  

Informació del protocol Covid-19 pels socis/es (FASE 3) 

Apreciats socis i sòcies, 

 

Un altre pas endavant, de nou us podem al corrent del nou protocol per la Fase-3, que es                  

farà efectiva la matinada del 18 de juny de 2020.  

 

Com en les darreres informacions, us demanem que sigueu el màxim de respectuosos i              

curosos amb les distàncies de seguretat i les indicacions del personal del club. 

 

L’entrada al club, seguirà sent exclusivament per recepció i previ registre obligatori            

Recordem que aquesta mesura, permet que en cas de contagi, es pugui mantenir una              

traçabilitat i que els organismes pertinents puguin actuar en conseqüència. 

 

Com hem anat fent, seguirem actualitzant aquest protocol a mesura que anem            

avançant de fase. 
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☞  Socis/es  

Quins són els horaris del club? 

Ampliem l’horari respecte les anteriors fases. De 7 h a 14.30 h i de 15.30 h a 22 h.                   

D’aquesta manera podem fer una desinfecció més a fons al migdia i al vespre. 

Què puc fer al club? 

Tot i que encara es trobarà amb unes certes limitacions durant aquesta Fase 3 es podrà: 

● Accedir a les zones de terrassa. Limitació a 60 persones. Sense hamaques. 

● Accedir a la zona de casetes. Mantenint distància de seguretat. 

● Accedir a la zona de vestuaris. Limitació a 8 persones. 

● Accedir a les zones d’hangars. Mantenint distància de seguretat. 

● Accedir a la pista poliesportiva. Limitació a 25 persones. Esports sense contacte. 

● Accedir al gimnàs. Limitació a 10 persones i un màxim de 45 minuts. 

● Accedir a la sala polivalent. Limitació a 20 persones i un màxim de 45 minuts. 

● Accedir a la piscina. Limitació al 25 persones a la piscina gran i 8 a la petita. 

● Accedir al restaurant Sotavent. Aforament limitat al 50%. 

Quines són les mesures de seguretat més importants que he de seguir? 

● Ús recomanable de mascareta excepte en la pràctica d'esports aquàtics. 

● Respectar les senyalitzacions i respectar les distàncies entre persones de 2 m. 

● Recomanable portar sempre gel desinfectant, tot i que el club en disposarà. 

● Aconsellable l’ús de guants. 

● Evitar en la mesura del possible l’ús dels lavabos. 

Puc fer ús normal de la caseta, vestuaris i dutxes? 

Sí. Es pot utilitzar la caseta o els vestuaris per canviar-se. Sempre que es mantingui la                

distància de seguretat i l’aforament pugui ser controlat. NO està permès deixar roba en la               

zona de vestuaris, cal guardar-la als armariets. 

Puc fer servir la sauna? 

No. La sauna encara seguirà tancada. 

Puc accedir al gimnàs per fer esport? 

Sí. NO cal demanar cita prèvia, en franges d’1 h: 45 minuts d’exercici i 15 minuts per la                  

neteja. D’aquesta manera es podrà donar cabuda a què qualsevol soci pugui accedir-hi, ja              

que l’aforament serà de 10 persones. 
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☞  Socis/es  

Ja es poden fer classes dirigides? 

Sí. Amb un màxim de 20 persones i mantenint les distàncies de seguretat. 

Puc fer servir el material nàutic del club? 

Sí. Fent-ne una reserva i seguint les consignes que donaran els conserges del club. Aquest               

material quedarà desinfectat després de cada ús. 

Puc fer qualsevol esport a la pista? 

No. Es pot fer qualsevol esport que no sigui de contacte, amb un aforament de 20                

persones. 

Quines són les distàncies de seguretat al club? 

Cal mantenir la distància de 2 m amb els altres socis. 

Puc fer regates? 

Sí. Però com un entrenament, amb un límit de 15 regatistes, sense reunió de flota ni                

entrega de premis. 

Puc jugar a cartes? 

Sí. Però amb mascareta i guants. 

Quines mesures de protecció s'ha implementat? 

Hem redactat un pla de contingències i seguretat per als treballadors i socis de club. Tant                

els treballadors com els socis seran informats de les actuacions dutes a terme. 

També s’ha fet la prova de Covid19 a tots els treballadors/es del club en actiu. 

Quin és el risc d’infectar-me durant l'estada al club? 

Seguint les mesures recomanades de seguretat, el risc és molt baix. Si vostè és un pacient                

d'edat avançada o amb factors de risc per altres malalties, és recomanable que gaudeixi              

de les instal·lacions en l'hora de menys usuaris. De moment no limitem accessos per hores               

i edats. 

 

Pla de contingències v 28.04.20           Pag  3 de 4 
 



 
☞  Socis/es  

Quin és el risc d'infectar a altres persones a casa? 

Per evitar el risc d'infecció al domicili, de la mateixa manera que quan vostè va al                

supermercat o a la feina, recomanem: 

● En sortir de casa usar la mascareta i guants i en tornar a casa retirar aquest                

equipament i deixar-lo en un lloc reservat. 

● Canviar-se de roba i sabates per estar al seu domicili. La roba d'ús exterior al seu                

domicili es recomana rentar-la a una temperatura de 60 graus. 

● Rentar-se les mans després de canviar-se. Després de rentar-se les mans aplicar            

crema hidratant a les mans per prevenir irritacions. 

 

 

 

El club es reserva el dret a expulsar el soci/a que no segueixi les instruccions indicades o no respecti                   

les normes de seguretat. 
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