
Bona Tarda, 

Us informem de les modificacions respecte a la informació enviada al correu del passat dimecres, en
referència a l'accés de públic a les instal·lacions municipals esportives a les competicions del
cap de setmana del 20 i 21 de març.

Es permetrà l'accés de públic a les instal·lacions seguint les següents directrius:

Normativa general

L’ús de la mascareta es obligatori a tota la instal·lació en tot moment (Exceptuant els esportistes
durant la pràctica esportiva)

S’ha de mantenir en tot moment la distància d’1,5 m amb la resta de persones

L’accés als serveis ha de ser de forma individual.

No està permès fumar ni menjar a tota la instal·lació

Per a facilitar la hidratació, la persona es podrà treure la mascareta només en el moment de beure,
fet això cal col·locar-se-la de nou.

Determinació de l’aforament

Cada Instal·lació te un aforament limitat a les cadires que es poden ocupar o als espais marcats per
a tal efecte.

Aquest aforament determinarà el màxim de persones que poden accedir com a públic.

Durant l’estança a la instal·lació cal estar-se el lloc assignat, excepte per a anar al servei.

L’entitat responsable del partit haurà de distribuir les localitats entre els equips sense sobrepassar el
màxim de cadires disponibles.

Procediment de notificació a les entitats visitants

L’entitat responsable de l’organització del partit ha de:

Notificar a cada entitat assistent, el nombre màxim de persones que poden assistir coma
públic (incloent directius i acompanyants) en base a les localitats disponibles.

Preassignar les localitats a cada entitat

Requerir la documentació de les persones assistents (full de declaració responsable, llistat
amb dades dels assistents)

Informar de l’hora i procediment d’entrada de cada grup per a evitar creuament de grups i
organitzar les circulacions. 

Informar de la normativa general de la instal·lació

Control d’accessos

L’entitat responsable de l’organització del partit ha de:

Gestionar la entrada de públic en base al llistat d'assistents confirmats per les entitats i els
fulls de declaració responsable de cada persona.

Guiar i acompanyar al grup de públic de cada equip, tant al dirigir-se cap a la seva localitat,
com per a sortir de la instal·lació.

Controlar la temperatura de tots els assistents i no deixar entrar als que sobrepassin els 37,3º
o que mostrin simptomatologia relacionada amb el COVID

Subministrar gel hidroalcoholic a l’entrada

Controlar l'ocupació de les localitats assignades per a cada grup de persones

Control del compliment de les normes per part del públic assistent
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Aquest missatge i els fitxers que puguin ser adjuntats són confidencials. Els mateixos contenen  informació  reservada  que  no  pot  ser 
difosa.  Si  vostè  ha  rebut  aquest  correu  per  error,  tingui l'amabilitat  d'eliminar-lo  del  seu  sistema  i  avisar  al  remitent 
mitjançant  reexpedició  a  la  seva  adreça electrònica; no haurà de copiar el missatge ni divulgar el seu contingut a cap persona. D'acord
amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016, li comuniquem que la seva adreça de correu electrònic forma part del nostre
fitxer automatitzat, titularitat del REUS ESPORT I LLEURE, S.A., la finalitat  del  qual  és  la  de  mantenir  el  contacte  amb  vostè.  Si 
vol  saber  de  quina  informació  disposem  de vostè, modificar-la, i si escau, cancel·lar-la, pot fer-ho enviant un escrit a aquest efecte,
acompanyat d'una fotocòpia del seu D.N.I. o document acreditatiu equivalent, a la següent adreça:  C/ Mallorca, 1 - 43205 REUS o bé 
enviant-ho  per  correu  electrònic  a dpd@reus.cat. Així  mateix,  és  la  seva  responsabilitat comprovar que aquest missatge o els seus
arxius adjunts no continguin virus i, si escau, eliminar-los.
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