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MESURES PREVENTIVES DAVANT DE EL COVID-19 
 
 
 
Benvolguts socis, 
 
L’activitat física i l’esport practicats amb regularitat són elements imprescindibles en la 
cerca d’una vida activa, la reducció del sedentarisme i l’adquisició d’hàbits saludables, 
aspectes que contribueixen en la prevenció de malalties cròniques o la millora del 
benestar, físic i emocional.  
El principal objectiu d’aquestes mesures preventives és la realització de l’activitat física 
amb les màximes garanties possibles en quan a salut, seguretat i higiene durant el 
període del desconfinament progressiu com a conseqüència de la pandèmia del 
coronavirus.  
Aquestes mesures estan formades per cinc punts on us explicarem com heu d’actuar en 
cada cas. 
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Entrades i Sortides 
 
L’entrada i sortida al pavelló serà per dos punts diferents, l’entrada serà per la porta 
habitual i la sortida serà per la porta del camp de futbol.  
 
En entrar les patinadores han de portar la màscara posada, amb el maillot o roba 
d’entrenament posada. Quan entrin es mesurarà la temperatura per comprovar si tenen 
febre 37,3 graus, s’hauran de desinfectar les mans amb gel hidroalcohòlic i també passar 
per la catifa per tal de desinfectar les sabates . Ho faran en grups de tres amb tres 
respectant la distància de seguretat (2mts). Els acompanyants es quedaran fora del 
pavelló fins a l’hora de la recollida a la porta del camp de futbol. 
 
Un cop dins aniran al banc per posar-se els patins, aquest està marcat amb sis zones per 
canviar-se amb un requadre vermell. Per les patinadores mes petites tindran l’ajuda de 
les entrenadores. Sempre utilitzaran el punt lliure mes lluny de la porta d’entrada. Un 
cop canviades es netejarà i podran accedir 3 patinadores més, es podran canviar 
simultàniament 6 patinadores.  
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Quan tinguin els patins posats hauran de recollir les seves coses i deixar-les a la zona de 
la grada per l’hora de la sortida. A la grada hi haurà marcat 9 punts on hauran de deixar 
la bossa. Seguidament s’incorporaran a l’entrenament. 
 
Un cop acabat l’entrenament sortiran cap a la grada al seu lloc anterior on hagin deixat 
la bossa. Es treuran els patins, es posaran el calçat de carrer, es posaran la màscara hi 
aniran sortint a mesura que el responsable estigui a la zona de sortida. La sortida serà 
respectant la distància de seguretat. 
 
Cal recordar que la possibilitat d’entrar al Club durant aquest període pot veure’s 
afectada en qualsevol moment seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per 
exemple per un possible rebrot del número de contagis.  
 
 
Entrenaments 
 
Els entrenaments seran sense mascareta respectant la distància de seguretat. Tot i així 
es posaran 9 penjadors un per cada patinadora per penjar les màscares i poder-les 
utilitzar si no es pogués respectar la distància de seguretat per temes tècnics. Sempre 
s’intentarà evitar el contacte entre patinadors, entrenador i entre ells mateixos. Tots els 
entrenadors han fet els cursos corresponents de seguretat i protecció de riscos del 
COVID19. A les patinadores mes petites tindran el suport de l’entrenadora amb les 
proteccions corresponents.  
 
Abans i després de cada entrenament es desinfectarà la pista. També es ventilarà 
després de cada entrenament o durant tot l’entrenament depenent de la temperatura 
del local. 
 
Ús dels serveis 
 
Per poder utilitzar els serveis la patinadora haurà d’avisar a l’entrenadora i al conserge, 
quan acabi indicarà a quin lavabo ha anat per tal de fer la desinfecció. Es demana als 
pares que procurin que les patinadores evitin el contacte amb els serveis el màxim 
possible.  
 
Grups 
 
Segons la normativa actual en la fase 3 per cada 800m2 poden patinar 18 patinadors en 
intensitat baixa, en activitat mitja son 4 nenes. Per tant com que nosaltres fem una 
activitat mitja baixa i disposem de 600m2 hem calculat que l’idoni per entrenar son 9 
nenes per grup. 
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Horari i Grups: 
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Documentació extra 
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PLANELL DE SITUACIÓ 
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CERTIFICAT DE SITUACIÓ DAVANT EL COVID19 

Abans d'entrar a les nostres instal·lacions, totes les persones han d'emplenar i haver signat 

aquesta declaració. Així mateix, en el moment de l'entrada es compromet a complir les 

recomanacions que se li ha han donat: 

 

DECLARACIÓ DE COVID-19 SI/NO 

1.- ¿Ha estat en un país fora d'Europa en els últims 14 dies?  

2.-Ha rebut, llegit i comprès el document de MESURES PREVENTIVES DAVANT 

DE EL COVID-19 CLUB PATí PLA DE SANTA MARIA Inclou, entre altra informació 

d'interès, les mesures preventives prèvies a l'inici de activitat, mesures 

d'organització de la feina, de neteja i d'higiene personal? 

 

3.- Ha tingut contacte o ha cuidat a algú diagnosticat amb Coronavirus a els últims 

14 de dies? 

 

4.-Té algun d'aquests símptomes: Febre> 37,5ºC, tos, dificultat per respirar (*)?  

 

Li recordem que dins de les instal·lacions de CLUB PATí PLA DE SANTA MARIA és obligatori: 

• Ús de la mascareta per majors de 6 anys. 

• Respectar la distancia de seguretat. 

• Seguir les indicacions del entrenadors i conserges. 

(*) Si presenta aquesta simptomatologia no ha de incorporar-se als entrenaments i ha de trucar a el 

telèfon que aquest habilitat en la seva Comunitat Autònoma per consultar. Amb la meva signatura, 

manifest que he llegit amb atenció les declaracions i recomanacions anteriors, i actuaré en conseqüència 

per mantenir segura la instal·lació del CLUB PATí EL PLA DE SANTA MARIA. 

 

Data Nom Signatura 

   

                 ENTREGAR OBLIGATORIAMENT EL PRIMER DIA D’ENTRENAMENT 


