PROTOCOL D’ACTUACIÓ DURANT LA FASE DE REPRESA ALS ENTRENAMENTS
De conformitat amb el Pla d’Acció pel Desconfinament Esportiu de Catalunya publicat
per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya,
a continuació indiquem quins requisits s’hauran de complir per part del Club i dels
participants (jugadors, famílies i tècnics) als entrenaments que tinguin lloc al Camp
Municipal de Les Preses i de Bosc de Tosca.

Els entrenaments seran a porta tancada. No es permetrà l’entrada al
camp a ningú que no sigui jugador, treballador o voluntari.

Cada equip tindrà un responsable (tècnic) que durà a terme un
registre de les persones participants a cada entrenament i garantir el
compliment de les mesures.

L’ús de mascareta serà obligatori fins al moment d’iniciar l’activitat.

El rentat de mans serà obligatori cada cop que s’entri i es surti de les
instal·lacions.

Cada jugador mantindrà el material i utensilis personals dins la seva
pròpia bossa i cadascú haurà de portar la seva pròpia aigua.

La font només es podrà utilitzar per omplir la cantimplora. En cap cas
es podrà beure-hi directament.

Cada participant, ja sigui adult o menor, treballadors i voluntaris,
hauran de signar el full de declaració responsable.

Els equips hauran d’estar formats per grups estables i permanents
(contacte estret en la pràctica esportiva durant els 14 dies anteriors
sense simptomatologia). No es barrejaran grups estables ni podran
compartir espais.

No es podrà fer ús dels vestidors ni de les dutxes.

Un cop finalitzat l’entrenament, els tècnics hauran de desinfectar el
material utilitzat.

En cas d’alguna incidència, caldrà comunicar-ho amb immediatesa a
les autoritats sanitàries pertinents i al Club.

L’arribada a la sessió d’entrenament haurà de ser puntual (arribar un
màxim de 5 min abans de l’inici).

CEF BOSC DE TOSCA
L’entrada a les instal·lacions es realitzarà obligatòriament pel portal del parking i la
sortida es realitzarà obligatòriament per la zona del bar.

