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Novetats  FASE 2: 

1.- La Reobertura de les piscines  amb cita prèvia i aforament restringit serà el pròxim 

divendres 19 de juny de 2020. 

2.-   A partir del dilluns 15 de juny es restableix l’horari normal del Club de 8 a 22h. 

 

Novetats reobertura de les piscines per ús  recreatiu:  

• Només podran accedir-hi les persones que hagin realitzat una reserva prèvia. Només es 
permetrà un 30%  de l’aforament total de la instal·lació.  

• L’horari de la piscina  serà l’habitual, de dilluns a diumenges de 10 a 20 h.   

• Les reserves es podran realitzar amb dos dies d’antelació.  

• Totes les reserves s’hauran de fer a través de l’APP del Club (Mi Club on-line) en l’apartat 
d’activitats dirigides o per telèfon, però mai presencialment.  

• Els usuaris poden arribar al Club deu minuts abans de la reserva i es podran canviar als 
vestidors del Club. Cal posar la tovallola i els complements dins la bossa i portar-la a la piscina.  

• Caldrà fer un rentat de mans i peus abans d’accedir a la piscina. El socorrista ho facilitarà.  

• Les dutxes dels vestidors estaran tancades. Serà obligatori dutxar-se amb aigua (no es podrà 
utilitzar sabó) a les dutxes de l’interior de la piscina abans i després del bany.  

• Recomanem l’ús de les ulleres d’aigua, ja que els nivells de clor seran una mica més elevats 
seguint així les normatives establertes.  

• Cal que tots els usuaris portin el seu propi material, no està permès compartir-lo.  

• Prèviament, cal haver entregat al Club el Compromís de Responsabilitats degudament signat. 
Es pot portar signat el mateix dia de venir a nedar o bé es pot enviar per correu electrònic a 
pistes@cehf.cat.  

• Les mascaretes quirúrgiques seran d’ús obligatori per accedir al Club fins a l’accés a la piscina. 
Qui no disposi de mascareta quirúrgica, podrà adquirir-ne una al Club.  

 En aquesta fase només podran accedir socis/abonats, abonaments (familiars de 
primer grau de socis/abonats) i abonats nous de piscina. Consultar condicions 
d’entrada i tarifes a control de pistes pistes@cehf.cat i al telèfon 93 428 14 53. 
 

A continuació, us fem un recordatori de les normes ja establertes i que encara són vàlides per a 
aquesta segona fase. També cal dir que la informació que ens arriba és molt canviant. Per tant, 
s’aniran adaptant les mesures en funció de les indicacions establertes per les autoritats 
competents en FASE 2: 
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Recordatori tennis i pàdel:  

 

En aqueta fase 2 encara no  poden utilitzar-se  els vestuaris per canviar-se, per encara NO es 
poden utilitzar les dutxes. 

• Es permet la pràctica de la modalitat de dobles tant en tennis com en pàdel 

• Per tal d’evitar la coincidència de persones a la recepció, les reserves es realitzaran en franges 
horàries diferents (tal com ja es va establir a la fase 1). Recordatori de normes d’ús comú ja 
establertes en la fase 1  

• És obligatori l’ús de la mascareta per circular dins les instal·lacions del Club.  

• A l’arribar al Club, cal evitar, en la mesura que sigui possible, la salutació amb contacte físic i 
acomplir el distanciament social en aquells espais on habitualment es reunien (recepció, zones 
enjardinades...).  

• Serà obligatori rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans d’accedir a les instal·lacions.  

• El personal d’accés i recepció serà qui permetrà l’accés als socis sempre que es comprovi que 
es té reserva feta i que compleixen amb les normes d’accés establertes al Protocol d’Actuació 
General del Club.  

• Tots els pagaments es realitzaran mitjançant la targeta moneder (sistema que es troba en l’APP 
del Club) o per domiciliació bancària. No es permetrà el pagament en efectiu ni targeta.  

• El material (pilotes, raqueta, tovallola...) serà d’ús individual, en cap cas es podrà compartir. El 
servei de lloguer de tovalloles queda momentàniament suspès.  

• En el cas de fer una reserva i no presentar-se sense previ avís abans de 24 hores, els socis 
implicats no podran fer cap més reserva durant la mateixa setmana.  

• Els jugadors de tennis no poden passar-se l’estora abans del partit, ni regar. Evitem tocar les 
eines i material de manteniment   

• Només es podrà accedir als vestidors per agafar material dels armariets o per canviar-se . No 
es permetrà en cap cas fer servir les dutxes. Dins el vestidor s’haurà de respectar la distància 
física de 2 metres 

• Les fonts del Club estaran tancades. Per tant, recomanem que es porti l’aigua des de casa  

• El local social romandrà tancat i no s’hi permetrà l’accés.  

• El parc infantil i els vestidors del camp de futbol estaran tancades i no s’hi permetrà l’accés al 
soci/abonat.  

• Els lavabos del Club estaran tancats, excepte els dels vestuaris de control de pistes. En cas d’ús 
s’haurà de comunicar a control de pistes per procedir a la desinfecció seguint normativa.  
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Novetats Sala de Fitness: 

A partir del  10 de juny, reobertura de la sala fitness, amb cita prèvia i aforament restringit  i 
també es podrà utilitzar la taula de tennis taula exterior (però no es prestaran pales ni pilotes).   

 Aforament limitat a 8 persones. 
 Amb reserva prèvia ( a través de reserves on-line de la web, app o per telèfon 93 

4281453). 
 Es mantindrà una distància de seguretat de 2 mestres entre cada màquina. 
 Ús obligatori de tovallola. Es recomana portar-ne dues: una petita per a la suor i una 

altra gran per col·locar-la a sobre de la màquina/banc/estoreta. 
 A l’inici i finalització de l’ús de cada màquina, el soci haurà de desinfectar la màquina i 

bancs utilitzats, així com el sòl en cas de sudoració (el Club facilitarà productes i material 
per a la desinfecció). 

 Es recomana l’ús de guants curts, així com canelleres  i cintes per al cap. 

 

RECORDEM:  

• El personal de recepció serà qui permetrà l’accés als socis sempre que es comprovi que es té 
reserva feta i que compleixen amb les normes d’accés establertes al Protocol d’Actuació General 
del Club, amb les mateixes condicions de la fase 1. 

• Recomanem que les persones amb problemes de salut o especialment vulnerables valorin amb 
el seu metge la possibilitat de la pràctica de l’esport.  

• El personal del Club estarà a la disposició del soci/abonat per explicar o aclarir les normes 
establertes i les obligacions higièniques i sanitàries. Continuem treballant per anar avançant en 
les diferents fases de desconfinament, adaptant-nos a les normatives establertes per tal que 
pugueu gaudir del nostre Club amb la màxima seguretat. És molt important que entre tots 
complim les normes establertes per garantir la seguretat de tots. 

 Qualsevol dubte o consulta d’administració es podrà realitzar a control de pistes o a 
través del correu administracio@cehf.cat. 

 

IMPORTANT: Es demana la comunicació si algú soci/abonats ha estat contagiat o ha estat en 
contacte amb un cas i ha fet ús de les instal·lació en algú moment durant el període de 14 dies 
anteriors, al correu habilitat covid19@cehf.cat 

 

 

Una vegada més, gràcies per la vostra col·laboració!  

 

BARCELONA, 15 DE JUNY DE 2020 
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