Benvolguts Jugadors/ores, Pares/Mares i Sòcies/cis.

Seguint les diverses instruccions marcades per les diferents administracions, el Club ha
establert uns protocols d’obligat compliment pel retorn als entrenaments a partir de l’1 de
setembre.
Aquests protocols, els quals han canviat una mica els proporcionats el passat dia 24 d’agost,
poden semblar una mica enfarfegosos de complir, sobretot amb la canalla, però s’han treballat
pensant en la salut de tots i en evitar qualsevol possibilitat de contagi que pugui fer aturar la
rutina diària del club.

Les mesures que s’han pres son:













Presentació omplert i signat del full individual de declaració responsable (Sense
aportar aquest document NO es podrà accedir al Complex)
Implantar uns circuits diferenciats d’entrades i sortides de les pistes per evitar un
trànsit innecessari i agilitzar la mobilitat.
Creació d’un punt de trobada per equip amb el seu entrenador abans de l’accés a les
pistes.
Prohibició d’us de vestidors i dutxes per totes les categories amb l’excepció dels
porters ja que degut a la seva indumentària s’ha cregut convenient que puguin utilitzar
els vestidors sempre que es respectin les mesures de distanciament i hi estiguin
sempre amb la mascareta posada. (En cas de incompliment per part dels porters de les
normes de seguretat, aquests tampoc podran utilitzar els vestidors).
Presa de Temperatura. (En cas de presentar febre, es denegarà l’entrada)
Utilització de la mascareta en tot el recinte, excepte a l’interior de la pista mentre es
faci exercici esportiu. (Cost tècnic i staff sempre)
Neteja exhaustiva de mans.
Distància social interpersonal mínima de 1’5 mts.
Portar i utilitzar de manera individual les ampolles d’aigua.
Deixar provisionalment sense ús les taquilles del passadís de vestidors.
Es Prohibirà l’accés de públic i pares a les graderies durant els entrenaments.

CIRCUIT ENTRADA i SORTIDA PISTA INTERIOR
1. Els jugadors/ores, vindran equipats de casa i es trobaran amb l’entrenador 15 minuts
abans de l’inici de l’entrenament al passadís exterior que hi ha entre les dues pistes.
(Demanem que no es vingui abans d’hora als entrenaments per evitar contactes
innecessaris)

2. En aquest corredor l’entrenador recollirà la declaració responsable, se’ls prendrà la
temperatura, es farà una primera neteja de mans amb gel i es posaran els patins.
3. Una vegada equipats es farà l’entrada al complex, sempre acompanyats per
l’entrenador, a través de les escales petites de la porta d’emergència.

4. Les bosses amb els patins es guardaran al passadís d’accés a pista, on també
guardarem la nostra ampolla d’aigua i la mascareta al entrar a la pista, es recomana
portar una bosseta per posar la mascareta.

5. A l’acabar l’entrenament ens posarem la mascareta i agafarem la bossa, sortint per les
escales d’emergència que donen al Parking, en aquestes escales ens traurem els
patins.

6. Una vegada fora del complex demanem que tothom vagi cap a casa i s’evitin les
reunions socials.

CIRCUIT ENTRADA i SORTIDA PISTA EXTERIOR
1. Els jugadors/ores vindran equipats de casa i entraran a la zona de la pista exterior a
traves de la porta esquerra del Parking. Allà es trobaran amb l’entrenador 15 minuts
abans de l’inici de l’entrenament. (Demanem que no es vingui abans d’hora als
entrenaments per evitar contactes innecessaris)

2. En aquest espai l’entrenador recollirà la declaració responsable, se’ls prendrà la
temperatura, es farà una primera neteja de mans amb gel i es posaran els patins.
3. Una vegada equipats es farà l’entrada a la pista exterior a traves de la porta del costat.

4. Les bosses amb els patins es guardaran al passadís d’accés a pista, on també
guardarem la nostra ampolla d’aigua i la mascareta al entrar a la pista, es recomana
portar una bosseta per posar la mascareta.
5. A l’acabar l’entrenament ens posarem la mascareta i agafarem la bossa, sortint per les
portes que hi han al costat oposat de l’entrada, on ens traurem els patins.

6. Una vegada fora del complex demanem que tothom vagi cap a casa i s’evitin les
reunions socials.

Esperem que aquests protocols serveixin, amb la necessària col·laboració de tots i totes, per
mantenir la COVID-19 ben lluny i començar a engegar una temporada en la què tots hi tenim
posada molta il·lusió, amb l'esperança que, mica en mica, tot vagi tornant a la normalitat.
Si tots complim amb la nostra part, els nostres jugadors i jugadores podran entrenar sense
problema, que és l’objectiu de tots.

La Junta Directiva
Hoquei Club Sant Just
www.hcsantjust.net

Fem Rodar el Club!!!!

