Ajustem serveis per adaptar-nos a la
nova situació epidemiológica a
Barcelona
18/07/2020
Després de les mesures preses pel Govern de la Generalitat de Catalunya en les
últimes hores, publicades al DOGC, RESOLUCIÓ SLT/1746/2020 de 17 de juliol de
2020, us informem que algunes instal·lacions i serveis del Club restaran afectades
i altres romandran obertes amb restriccions.
SALA DE FITNESS
Romandrà tancada fins a nou avís.
RESTAURANT
Es manté el funcionament de la Cafeteria i el Restaurant en el seu horari habitual.
L'aforament a les sales interiors i terrassa estarà limitat al 50%.
A la barra del bar no es poden prendre consumicions.
L’aforament per taula es reduirà a un màxim de 10 persones, tant a les sales interiors com a
la terrassa.
Es poden realitzar reserves al telèfon: 93 428 77 63.
LA RESTA D'ACTIVITATS I SERVEIS ES MANTENEN.
Pel bon funcionament del Club i davant d’aquesta nova situació es demana accedir amb
reserva prèvia de pista i de piscina.
MANTINGUEM LA PRUDÈNCIA PEL BÉ DE TOTS!
Davant l'actual risc de rebrots a l'àrea metropolitana de Barcelona, volem insistir en la
importància de seguir escrupolosament dins del Club les mesures de prevenció i seguretat que
ja coneixeu:





Portar la mascareta
Neteja constant de mans
Manteniment de la distància interpersonal

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 del Club,
sempre. Només estarà permès treure les mascaretes, dins de les pistes durant el joc, a les
terrasses si se esta consumint, a les piscines dins de l’aigua, quan s’està fent ús de les dutxes,

o si s’està prenent el sol. Així, per exemple, és obligatori l’ús de mascareta per desplaçar-se
per el recinte de la piscina fins a la tovallola/hamaca.
• A l’entrada al Club, al control d’accessos es farà una pressa de temperatura de qualsevol
persona que hagi d’accedir a les instal·lacions.
• 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.
• A l’arribar al Club, cal evitar, en la mesura que sigui possible, la salutació amb contacte físic i
acomplir el distanciament social.
• Sempre s’ha de passar control de pistes per a l’assignació de pistes i accés a la piscina.
• 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.
• 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
(Decret 63/2020, de 18 de juny i Resolució SLT/1429/2020 de 18 de juny). Així mateix,
l’aforament de la piscina és el següent:

AFORAMENT PISCINA GRAN:

87

AFORAMENT PISCINA PETITA:

13

AFORAMENT ESTANÇA:

131

• Caldrà fer un rentat de mans i peus abans d’accedir a la piscina. El socorrista ho facilitarà.
Si us plau, feu cas de les instruccions i recomanacions dels socorristes, estan per vetllar per a
la seguretat de tothom, per evitar accidents i incidents i per fer complir la normativa. Faciliteu
la seva feina pel bé comú de tothom, aquesta temporada més que mai que estem visquem una
situació especial i complicada.
• 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.
• El personal del Club estarà a la disposició del soci/abonat per explicar o aclarir les normes
establertes i les obligacions higièniques i sanitàries.

Demanem que es compleixin amb totes les obligacions, instruccions i es faci cas de les
recomanacions tant del personal de vigilància, com del personal de manteniment, de control de
pistes administració i socorristes, així com dels cartells que hi trobareu a l’entrada i a dins del
recinte. Vigilen per la seguretat i salut de tothom!. És molt important que entre tots complim
les normes establertes per garantir la nostra seguretat.
• Recomanem que les persones amb problemes de salut o especialment vulnerables valorin amb
el seu metge la possibilitat de la pràctica de l’esport.

Us agraïm la vostra col·laboració per ajudar-nos a recuperar entre tots la normalitat de manera
responsable.

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

Seguim cap endavant!

