C.B.Sant Antoni – Poble Sec
Viu el bàsquet al barri
Barcelona a 28 d’agost de 2020
Benvolgudes famílies,
Davant la situació actual provocada per la pandèmia i el comunicat de les autoritats competents en la matèria, us recordem
les mesures a considerar en la represa de l'activitat de la temporada 2020-2021 que es produirà a partir del proper dilluns 31
d’agost per a tots els equips del club.
Per tal de mantenir el protocol d’actuació davant del coronavirus, seguirem els criteris establerts durant l’estiu per a les
activitats esportives realitzades en instal·lacions esportives.
Es fonamental seguir les instruccions del personal del club i de les instal·lacions per tal de fer un bon ús del material i no posar
en risc la salut de les altres persones.
A continuació us adjuntem un resum que ens faciliten els gestors de la Pista de les Tres Xemeneies per utilitzar correctament
la instal·lació:
ENTRADES I SORTIDES






Entrada per la porta principal del carrer Vila i Vilà 44
Sortida per la porta de la pista que dóna al Parc de les Tres Xemeneies
La sortida haurà de ser SEMPRE sota la supervisió del conserge, no es pot sortir lliurement
Les portes de sortida NOMÉS les pot manipular el conserge, en cap cas els usuaris
Una vegada a la instal·lació NO es podrà baixar per l’interior

MESURES DE SEGURETAT A L’ENTRADA A LA INSTAL·LACIÓ









Obligatori l’ús de mascareta a l’interior de la instal·lació fins abans de començar l’activitat
NOMÉS podran accedir a la instal·lació els participants de l’activitat i els seus responsables
Està prohibit l’accés a la instal·lació de familiars i amics per veure l’activitat
NO es podran utilitzar els vestuaris
Tots els usuaris hauran de dur el seu gel desinfectant
Al lavabo NOMÉS podrà accedir una persona, NO es pot beure aigua i s’hauran de rentar les mans amb sabó abans de
sortir.
Cada usuari haurà de portar la seva aigua i la seva tovallola individual. Important NO compartir amb ningú més.
Cada 30 minuts serà obligatori fer neteja de mans als esportistes.

QUE CAL FER DES DE CASA





Rentar la roba i tovalloles a 60º (cada dia)
Desinfecció del calçat que s’utilitzarà a la pista
Presa de temperatura abans de sortir de casa
Informar de qualsevol símptoma i/o cas positiu de persones del vostre voltant

Per aquells equips que utilitzin altres instal·lacions esportives (La Marina, La Bàscula....) haureu de seguir les indicacions que
us faran arribar els responsables del vostre equip.
Tanmateix, haureu de signar la declaració de responsabilitat que adjuntem i entregar-la al responsable de l’equip el primer dia
d’inici de l’activitat.
Us mantindrem informats de totes les actualitzacions que puguin haver des dels diferents òrgans competents, i com sempre,
agraïm la vostra col·laboració i esperem que la temporada 20-21 es desenvolupi amb la màxima normalitat possible.
Junta directiva CBSAPS
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