EUROFITNESS PERILL
PROTOCOL ENTITATS D’ÚS PAVELLÓ I PISTA EXTERIOR 2020-2021

NORMATIVA APLICABLE
Les entitats que facin ús d’Eurofitness Perill hauran de seguir els protocols d’actuació
i instrucció dins de la Planificació de les Mesures de Prevenció, Protecció i Higiene
establertes en aquest document.
Les entitats hauran de signar també la Declaració responsable en relació amb la
situació de pandèmia generada per la Covid-19 establerta per la Generalitat de
Catalunya.
L’Aforament total del pavelló/pista exterior serà el designat pels organismes
competents.
PLANIFICACIÓ DE LES MESURES DE PREVENCIÓ, PROTECCIÓ I HIGIENE
GRUPS, ENTRADES i SORTIDES
- Les entitats hauran de garantir que aporten grups de convivència estable.
- Els grups de convivència estable no interactuaran en cap moment dins de la
instal·lació.
- L’Entrada a la instal·lació haurà de ser a l’hora marcada, de manera col·lectiva
i liderada pel responsable i/o acompanyant del grup. No s’acceptaran entrades
individuals fora d’aquesta hora.
- Les hores d’entrada seran definides per Eurofitness i comunicades a cada
entitat.
- Es prega màxima puntualitat les hores d’entrada i sortida.
- L’ús de la mascareta serà obligatori en tota la instal·lació, excepte per la
pràctica esportiva. Els tècnics i personal de la instal·lació portaran mascareta
en tot moment.
- Entrada i sortida es faran per la porta habitual entrada col·lectius.
- Es col·locarà senyalització al club per entrada i sortida al pavelló/pista exterior.
- S’utilitzaran preferentment les escales, limitant l’ús de l’ascensor a aquelles
persones que ho necessiten per motius de salut i/o mobilitat. L’ús de l’ascensor
en tal cas serà de manera individual.
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VESTIDORS, LAVABOS I DUTXES
- Restaran anul·lats els vestidors, dutxes, fonts i els assecadors.
- Cal rentar-se les mans a l’entrada i sortida del pavelló/pista exterior fent ús
dels dispensadors de gel hidroalcohòlic disponibles.
- L’ús del lavabo haurà de ser de manera individual.
MESURES PREVENTIVES
- Els alumnes i/o responsables de grup no podran accedir a la instal·lació si
mostren símptomes compatibles amb la Covid-19.
- El responsable del grup entregarà un registre d’assistència diària de l’alumnat
i responsables per obtenir la traçabilitat dels contactes dels mateixos en cas
necessari.
- Els alumnes hauran de seguir en tot moment les indicacions de salut, higiene i
seguretat dels tècnics i treballadors del Club.
MESURES EN CAS DE CONTAGI (O SOSPITA DE CONTAGI)
- Activació del protocol de prevenció i seguretat aprovat pels òrgans
competents.

NOTA: Aquestes mesures poden canviar en funció de l’evolució de la publicació de les
normatives generals que presenten els òrgans de govern.
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