Nova fase de represa
24/06/2020

Us volem informar que ja podeu portar convidats tant de tennis, pàdel, piscina i restaurant.
Obrirem les nostres instal·lacions a no socis, però sempre controlant l’aforament, les normes de
seguretat i higiene, i donant prioritat als socis i abonats del Club.
Us volem recordar i informar:

RESERVA DE PISTES, GIMNÀS I PISCINA
La reserva de pistes i instal·lacions podrà ser presencial, però es mantindrà les reserves per
la web i per telèfon (em tindran prioritat les reserves prèvies) per no col·lapsar l’aforament de
les nostres instal·lacions, a control de pistes i vestuaris, continuarem amb el mateix reglament
que fins avui.

VESTIDORS, DUTXES I LAVABOS
• Els vestidors estaran oberts per canviar-se i dutxar-se, però serà amb aforament limitat.
• L’aforament serà limitat i es complirà amb les normes establertes pel Comitè Tècnic del Pla
Procicat de la Generalitat de Catalunya.
• No es podrà deixar la roba, bosses, sabates o objectes diversos per guardar al control de pistes.
• Caldrà respectar les distàncies de seguretat establertes a l’hora de canviar-se i dutxar-se i
evitar el contacte amb altres persones, respectant el distanciament entre persones.
• És obligatori l’ús de la mascareta en tots els vestidors (excepte per dutxar-se).

PARC INFANTIL I SALONS DEL CLUB
• El parc infantil i els salons del Club s’obriran als socis. Caldrà, però, respectar les distàncies de
seguretat. Sempre que no sigui possible s’haurà de fer ús de la mascareta. Caldrà respectar el
volum d’aforament marcat per cada local o instal·lació. En aquesta fase 50% interiors i 75%
exteriors.

COMPETICIONS
• Es reprèn la competició federada i se seguiran els protocols establerts per les federacions.

RECORDATORI DE NORMES D’HIGIENE I SEGURETAT D’ÚS COMÚ:
• És obligatori l’ús de la mascareta per circular als espais interiors i a l’exterior sempre que no
es pugui mantenir la distància de seguretat.
• A l’arribar al Club, cal evitar, en la mesura que sigui possible, la salutació amb contacte físic i
acomplir el distanciament social.
• Serà obligatori rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans d’accedir a les instal·lacions.
• Cal entregar al Club el Compromís de Responsabilitats degudament signat (podreu trobar-ne
una còpia a la web del Club). Aquest document només caldrà signar-lo una vegada.
• El personal d’accés serà qui permetrà l’accés als socis/abonats, convidats i no 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.
• Sempre s’ha de passar per control de pistes per a la pressa de temperatura i l’assignació de
pistes.
• Tots els pagaments es realitzaran mitjançant la targeta moneder (sistema que es troba en l’APP
del Club), per domiciliació bancària o targeta. No es permetrà el pagament en efectiu.
• El material (pilotes, raqueta, tovallola...) serà d’ús individual, en cap cas es podrà compartir. El
servei de lloguer de tovalloles queda momentàniament suspès.
• L’ús de l’entrada per la porta de la rampa només serà habilitada per a persones amb mobilitat
reduïda i pels cotxets dels nens.
• Recomanem que les persones amb problemes de salut o especialment vulnerables valorin amb
el seu metge la possibilitat de la pràctica de l’esport.
• En aquesta fase els aforaments són de 50% als espais interiors i 75% als espais exteriors.
• El personal del Club estarà a la disposició del soci/abonat per explicar o aclarir les normes
establertes i les obligacions higièniques i sanitàries.
Us volem recordar que, com sempre, continuarem vetllant per la seguretat de tots i pel
compliment de la normativa vigent. Aquesta normativa està subjecta als canvis o actualitzacions
que dicti la Generalitat de Catalunya i que es publiquin al DOGC. Qualsevol novetat serà
degudament comunicada.
Es pot trobar tota la informació a la web del Club i els recordatoris de normes d’higiene i
seguretat d’ús comú, les mesures de seguretat, higiene i aforament marcats per les autoritats
competents. Que per a qualsevol dubte o aclariment restem a la vostra disposició al telèfon 93
428 14 53 i als correus de pistes@cehf.cat i administracio@cehf.cat.

Voldríem agrair-vos la magnífica resposta de tots els que heu vingut
aquests dies pel Club, on heu seguit els protocols establerts d’una manera
molt responsable.
Entre tots estem aconseguit tenir un dels millors clubs de Catalunya, i entre tots continuarem
tenint-lo.
Moltes gràcies per la vostra confiança i bon estiu!

