CIRCULAR INFORMATIVA 5
5/2020
Entrenaments Fase III (desescal
(desescalada COVID-19)

Tordera 10.6.2020

En el dia d’avui s’ha realitzat una reunió amb el regidor d’espots de l’Ajuntament de
Tordera, on ens han donat el vist
vist-i-plau per utlitzar less instal·lacions municipals i realitzar
entrenaments de comiat, per equips, durant la setmana vinent. L’entrenament
L’entrenamen té per
objectiu que jugadors/es i tècnics puguin retrobar
retrobar-se, acomiadar-se
se i preparar la propera
temporada.
Les condicions que obligatòriament s’han de complir pels participants en entrenaments,
en instal·lacions a l’aire lliure, d’acord amb l’Ordre SND/458/2020, de 20 de maig, són:
-

-

-

L’assistència del jugador/a s’ha de confirmar a l’entrenador de cada equip, per tal de
confeccionar el corresponent registre d’entrada.
El pare/mare/tutor del jugador/a o el jugador/a (en cas de majors d’edat), hauran de
signar i lliurar a l’entrada, amb caràcter previ, la declaració responsable en relació a
la situació generada per la pandèmia del C
COVID-19
19 i les mesures adoptades.
adoptades
Abans d’entrar a les instal·lacions, es realitzarà un control de temperatura.
L’entrenament s’ha de realitzar sense públic.
L’entrada s’ha de fer de forma esglaonada. La porta d’entrada
da a les instal·lacions
s’haurà de deixar lliure en tot moment, mantinguent distàncies de seguretat i evitant
l’acumulació de persones.
Els pares, mares i/o acompanyants no podran entrar a les instal·lacions.
Els participants hauran d’accedir amb mascareta, i, rentar-se
se les mans a l’entrada
amb gel hidroalcohòlic.
Durant l’entrenament s’hauran de m
mantenir les distàncies de seguretat de dos
d metres
amb caràcter general, i, evitar les situacions en les que es produeixi contacte físic.
Els entrenaments es realitzarant per torns, evitant superar el 50% de la capacitat pels
esportistes que té la instal·lació.
No podran utilitzar-se
se els vestidors ni altres zones auxiliars de l’equipament esportiu.
Els participants hauran de venir amb la roba d’entrenament posada.
Al finalitzar l’entrenament, la sortida també serà de forma esglaonada i ordenada.
Tots els assistents, personals tècnic i jugadors, han de mantenir en tot moment les
mesures generals de prevenció i higiene front al COVID19, que han estat fixades per
les autoritats competents.
Per últim, us recordem que l’assistència a l’entrenament és totalment voluntària.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració i comprensió!
Disculpeu les molèsties!
Important recordar:
***PORTAR LA DECLARACIÓ RES
RESPONSABLE SIGNADA I ENTREGAR-LA
ENTREGAR
A
L’ENTRADA. (qui no porti aquesta declaració, no podrà entrar)
***RETORNAR
RETORNAR L’EQUIPACIÓ DE JOC (en cas que estigui en possessió del jugador/a)
1

