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Mesures de seguretat Club Natació Tàrrega 

Les mesures de seguretat del Club Natació Tàrrega pretenen ser molt exigents per 

assegurar que no es produeixi cap mena de contagi entre els participants dels diferents 

grups i activitats que es duran a terme en el nostre pavelló. 

- Disposem visiblement per a les persones usuàries, sòcies i abonades, així com 

treballadors/es, de qualsevol espai practicable panels i infografies informatives de les 

mesures d’higiene bàsiques i essencials establertes pel departament de salut i ministeri 

de salut.  

- Hem adequat un pla de contingència, identificant el risc d’exposició al virus de les 

diferents activitats que es desenvolupin en les instal·lacions esportives, adoptant 

mesures de protecció en cada cas d’acord amb la normativa aplicable. En aquest sentit 

hem designat una persona responsable de la instal·lació per tal de donar compliment al 

protocol de seguretat, higiene, distanciament i concentració de persones, i vigili el seu 

compliment. 

-  Qualsevol activitat esportiva o pràctica d’activitat física ha de guiar-se pel principi de 

minimització de risc. Per tant, fins haver superat amb èxit totes les fases del 

desconfinament, evitarem tota activitat que comporti risc associat així com alta 

concentració de persones. 

-  Hem facilitat espais de circulació en zones comunes d’espais per a minimitzar la 

proximitat de les persones en els seus desplaçaments dins de les mateixes. Així mateix 

hem assenyalat els espais d’espera per mitjà de limitacions físiques ( cordons de 

distribució...). 

- Abans de ser obert al públic, hem realitzat en la nostra instal.lació les oportunes tasques 

de manteniment, desinfecció i control lliure de SARS-CoV2 per tal de donar compliment 

a totes les mesures sanitàries i d’higiene que adopti el Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya. Especialment i pel que fa a la neteja i desinfecció, humana. 

- Hi haurà a disposició de tothom qui accedeixi a la instal·lació de solucions 

hidroalcohòliques a l’entrada, així com a l’espai on es duran a terme els partits ( pista ) 

- Extremem les mesures d’higiene de les instal·lacions i espais de pràctica esportiva tant 

per persones usuàries com de la pròpia instal·lació, especialment en els espais de 

pràctica d’activitat.  

- Realitzem tasques de renovació i ventilació constant a tota la instal·lació esportiva. 

- Mantindrem fins a nou avís tancats els vestidors. Els jugadors hauran d´arribar vestits 

per jugar i sols podran canviar-se de vambes, que es obligatori. 

- Tenim habilitats els lavabos i la seva ocupació màxima és d'una persona, excepte en 

aquells supòsits de persones que puguin necessitar assistència, en aquest cas també es 

permetrà la utilització per la seva acompanyant. Es procedeix a la neteja i desinfecció 

dels esmentats lavabos, com a mínim, sis vegades a el dia.  
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- Està prohibit qualsevol desplaçament de persones descalces en qualsevol part de la 

instal·lació esportiva. 

- Utilitzem detergents així com productes de lleixiu o desinfectants per a les rutines de 

neteja, sempre en condicions de seguretat.  

-  Tenim a disposició material d’higiene i prevenció per les persones que ho requereixi, 

especialment per a tècnics/ques, entrenadors/es personals, entrenadors/es i 

monitors/es esportius, recepcionistes, ...  

- Mantenim un control de la higiene, neteja i desinfecció de les instal·lacions. El material 

esportiu utilitzat de forma habitual el netegem i desinfectem després de cada sessió i 

en la mesura adequada d’acord amb l’ús massiu que se’n pugui fer.  

- Volem posar en coneixement de les persones que tinguin la voluntat d’accedir al pavelló 

, que si s’ha estat en contacte estret amb una persona afectada per la COVID-19, encara 

que amb símptomes lleus, ha d’abstenir-se d’accedir a la instal·lació esportiva un mínim 

de 14 dies, així com participar de les activitats esportives o físiques, i seguir el protocol 

d’actuació referit pel seu centre sanitari.  

-  Està prohibida la pràctica esportiva i l’accés a la instal·lació esportiva a tota Persona 

simptomàtica (Febre > 37,3ºC o símptomes respiratoris,...) o que hagi estat contacte 

estret d’una persona amb COVID-19. Tot usuari i esportista haurà de declarar 

responsablement que en els darrers 14 dies no s’ha tingut cap simptomatologia 

compatible amb la COVID-19, no haver estat positiu, no haver conviscut amb persones 

que ho hagin estat ni haver tingut contacte estret amb persones infectades.  

- D’acord amb les recomanacions de l’autoritat competent, es pren el control de 

temperatura a tothom abans d’entrar al recinte esportiu. 

- Esglaonem els horaris d’accés a instal·lacions esportives per evitar una alta concentració 

de persones. 

- Per a les competicions hi haurà un aforament limitat al públic acompanyant de 15 

persones. 

- El club visitant haurà de facilitar abans del partit, un llistat tant de jugadors i equp tècnic 

com d´acompanyants assistents de públic amb nom, cognoms, DNI i telèfon de contacte 


