Tenint en compte les mesures establertes, i la particularitat dels equipaments esportius
de Santa Eulàlia de Ronçana, a partir del 15 d’octubre, al pavelló i pista exterior es
compliran les següents normatives:

PAVELLÓ:
-

CONTROL ACCÉS:
o es seguirà fent control d’accés per controlar aforament.
o No caldrà registrar al públic ni signar document COVID.
o Les entitats si que han de portar control (llista) de l’assistència del
seus grups per tal de poder fer seguiment de casos COVID).

-

PÚBLIC:
o Aforament 80%. 90 persones.
o Es permetrà públic durant els entrenaments tal i com s’està fent fins
ara.
o Es permetrà públic durant les competicions respectant l’aforament i
les mesures sanitàries establertes.
o Es obligatori l’ús de mascareta a les graderia i en tot l’espai interior.
o No es pot consumir res (només aigua individual) a les graderies.

-

PISTA:
o L’aforament permès és del 80% (68 persones) però seguirem
mantenint l’aforament del 50% (40 persones) com fins ara pels
entrenaments. En el cas de competicions i activitats especials, podrem
arribar al 80% d’aforament (68 persones) complint les mesures
adequades.
o Mascareta.
 És obligatori l’ús de mascareta en tot l’interior de pavelló.
 L’activitat esportiva cal fer-la amb mascareta.
 No cal ús de la mascareta pels grups federats (clubs) mentre
estan fent l’activitat esportiva i formin part d’un mateix grup
bombolla.
 Els/les esportistes federats han d’anar amb mascareta fins
l’inici de l’activitat esportiva, quan se la poden treure.
 Poden entrenar grups no federats a la pista interior sempre
que l’activitat es pugui desenvolupar amb mascareta.
o Caldrà respectar els grups bombolla i evitar barrejar grups.

o En el cas d’haver de compartir pista dues entitat diferents, cal passar
cortina, i la suma de participants no pot superar l’aforament màxim
establert
o No es pot menjar dins de cap de les instal·lacions esportives.
o Només es pot entrar aigua a la pista esportiva per a consum dels
esportistes, i cada esportista ha de portar la seva ampolla

-

VESTIDORS: seguim fent us d’aquests com fins ara:
o Se’n podrà fer us seguint les mesures i aforaments.
o Es podrà fer us de les dutxes, però només estaran oberts la meitat
dels sortidors per respectar distàncies.
o Només en podran fer ús els grups/equips indicats: Dilluns: 15.30h:
CPSER (1 vestidor) 20.30h;: TRAMUNANA (2 vestidors) 21.30h: ABR (2
Vestidor) Dimarts: 15h: CPA (1 vestidor) 21h: CPSER Show (2 vestidors)
Dimecres: 15.30h: CPSER entrada a vestidor. 20h: ABR (2 vestidor)
Dijous: 15.30h: CPSER (1 vestidor) 20.30h FUTBOL (2 vestidors) 21.30h
SHOW (2 vestidors) Divendres: 15.30h: CPSER (1 vestidor) 20h: ABR (2
vestidors) o Cada entitat farà us de com a màxim 2 vestidors.
o Les portes quedaran obertes mentre no se’n faci us per tal de ventilar
l’espai.

PISTA EXTERIOR:
-

CONTROL ACCÉS:
o es seguirà fent control d’accés per controlar aforament.
o No caldrà registrar al públic ni signar document COVID.
o Les entitats si que han de portar control (llista) de l’assistència del
seus grups per tal de poder fer seguiment de casos COVID).

- Aforament : L’aforament permès és del 100 %, però seguirem amb un
aforament del 50% (56 persones) per tal de garantir la seguretat a l’hora de
fer les activitats esportives i assegurar que les activitats es puguin fer en les
condicions òptimes.
-

Menjar i beure. No es pot.

