PROTOCOL DESCONFINAMENT PAVELLÓ CBG
Segint indicacions dels organismes de govern procedim a realitzar i fer-vos arribar pel seu cumpliment, el protocol de
desconfinament del Pavelló del club bàsquet Granollers.
La reobertura es realitzarà a partir del dilluns 15 de juny de 2020.
No es tracta d'una obertura al públic en general, ha de quedar molt clar que obrim i fem un esforç per els esportistes de categories
superiors que tenen necessitat expressa de començar els entrenaments específics a la pròpia instal·lació.
ACCÉS A LA INSTAL.LACIÓ
- Les entrades es realitzaran per la porta principal d´entrada i les sortides per la porta que dona al pont de bellavista, a l´esquerra
de la pista gran exterior.
- L’accés és exclusivament individual i caldrà mantenir la distància de seguretat de 2 metres a la porta d’entrada.
- S’accedirà només amb cita prèvia i portar omplert i signat el document d’autodeclaració de responsabilitat a l´entrada.
- Els pares i mares NO poden accedir al pavelló. Un cop acabat l´entrenament, poden esperar a l´exterior de les pistes la sortida
dels jugadors i jugadores respectant la distància de seguretat de 2 metres.
- Cal accedir amb mascareta, que es podrà treure per realitzar l’activitat física.
- Cal accedir amb la indumentària esportiva posada. Els vestidors i lavabos estaran tancats.
- Arribar amb puntualitat: una vegada es tanqui la porta no es podrà accedir.
- Portar una bossa o motxilla per guardar els objectes personals.
- Aplicar-se gel hidroalcohòlic a les mans a l’entrar a la instal·lació.
- Cal canviar el calçat a l’entrar a la instal·lació.
DINS DE LA INSTAL.LACIÓ
- S’ha d’accedir i abandonar la instal·lació a l’hora fixada.
- S’han d’utilitzar els circuits i portes d’entrada i sortida marcades.
- Mantenir la distància mínima de 2 metres amb altres usuaris.
- Els lavabos romandran tancats excepte en casos d’urgència.
- Un responsable del Club traurà i guardarà el material, per evitar entrades i sortides contínues al magatzem.
- Rentar-se sovint les mans amb sabó o gel hidroalcohòlic, i sempre a l’entrar i abans de marxar.
- Tapar-se la boca amb el colze en tossir o esternudar.
- Eviteu tocar-vos els ulls, el nas o la boca.
- No compartir pilotes i, si s’ha de fer, desinfectar-les prèviament.
DURANT L´ENTRENAMENT
- Respectar l’aforament màxim de 18 esportistes.
- Separació mínima de 2 metres durant l’entrenament, segons activitat.
- Evitar les aglomeracions dels jugadors i entrenadors, afavorint les explicacions individuals i organitzant l’entrenament sense
contactes entre els jugadors i entrenadors sempre respectant la distància de seguretat de 2 metres.
- Desinfectar els material comuns que s’hagin utilitzat.
- Es recomana als jugadors i jugadores:
- Portar sabates d´entrenament diferents a les de carrer.
- Disposar d’una ampolla d’aigua pròpia per ús individual.
- Ús de canelleres, cintes de cabell, etc. per assecar-se la suor.
- Disposar d’una tovallola pròpia.
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