NORMES BASIQUES COVID19 CEM Mundet / Lliga Catalana Tennis Taula
Per tal de garantir que les jornades de competició es realitzin amb les
màximes garanties de higiene i seguretat hem establer les següents
mesures que son de compliment obligatori.
Aquestes mesures s’aplicaran mentre duri l’estat de pandèmia sanitària.
A aquests efectes, s’entendrà com a estat de pandèmia sanitària el
període durant el qual les autoritats sanitàries competents mantinguin
actives les mesures de prevenció per evitat el contagi del COVID-19.
ZONA ESPORTIVES I ZONES COMUNS
-Si qualsevol jugador, entrenador o delegat te febre o símptomes de
qualsevol malaltia no ha de venir a la activitat.
- Cada club es responsable que els seus esportistes, entrenadors i
delegats arribin a la jornada de competició observant les mesures
bàsiques de seguretat: presa de temperatura, mascareta i rentat de
mans amb gel hidroalcohòlic. I també de que es respectin les distàncies
de seguretat tret del moment de la pràctica esportiva.
-Fomenteu el freqüent rentat de mans amb gel hidroalcohòlic o amb
aigua i sabó.
-Es obligatori l’ús de mascareta en totes les zones comuns de la
instal·lació. Només us la podeu treure en el moment de la pràctica
esportiva. Els entrenadors i delegats han de dur també mascareta a la
banqueta.
- No es poden utilitzar ni vestidors ni dutxes. Els esportistes han de venir
canviats i dutxar-se a casa.
- L’accés a las instal·lació de joc es farà per la porta exterior de darrera
del CEM Mundet. Dins de las sala polivalent només poden estar els
àrbitres, els jugadors que en aquell moment hagin de disputar els partits
i l’entrenador o delgat del club al que pertanyin els jugadors. La resta
han de esperar el seu torn al espai obert que hi ha fora.

-No es permesa la entrada de públic ni de acompanyants a la
instal·lació esportiva durant la jornada de competició. En cas de que el
esportista pugui necessitar acompanyament ha de quedar amb
l’entrenador o els monitors responsables i arribar fins a la porta d’entrada
a l’inici i esperar a la de sortida al final de la activitat. Si hi ha algun cas
excepcional que requereixi un acompanyament especial ho heu de
demanar per escrit a la Federació ACELL.
- La mesura de la restricció de públic no es únicament per reduir la
presencia de persones a la instal·lació i poder controlar millor
l’aforament i les distàncies si no també per garantir la traçabilitat i el
seguiment en cas d’un possible cas de contagi ja que la federació
ACELL disposa de les dades dels esportistes i entrenadors però no dels
possibles acompanyants.
- No es pot beure aigua ni dels vestidors ni de la font, cada jugador ha
de dur la seva ampolla degudament identificada. No es poden
compartir ampolles, pales de joc o cap altre estri personal. Els
entrenadors o delegats son responsables del compliment de aquesta
norma.
- Els jugadors han de arribar amb el temps mínim d’antelació per
disputar el partits i un cop finalitzats els mateixos han de abandonar la
instal·lació en el termini de temps més breu possible. Sota cap concepte
han de romandre a la instal·lació més temps del necessari per jugar el
partit. Els entrenadors i delegats de cada club son responsables del
compliment estricte de aquesta norma.
- Els esportistes, entrenadors i delegats han de evitar al màxim el
contacte físic que no sigui el propi de la activitat esportiva, es a dir,
evitar en lo possible les salutacions, els xocs de mans o abraçades. I
aquelles conductes que es poden considerar de risc com, per exemple,
escopir a terra.
-Tot equip, esportistes, delegats o entrenadors que no compleixin
correctament aquestes normes serà sancionat i en cas de ser reincident
pot ser exclòs de la competició. Preguem tingueu responsabilitat pel bé
de tots.
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