
NORMES D’ÚS I ACCÉS, DE CARÀCTER EXCEPCIONAL, PAVELLÓ
D’ESPORTS MUNICIPAL DE SANT JULIÀ DE RAMIS

El  calendari  d’aplicació  d’aquestes  normes  coincideix  amb el  previst  per  al
funcionament del pavelló per la temporada 2020-21.

És  obligatori  l’ús  de  mascareta  sempre  que  no  s’estigui  realitzant  activitat
física. A les persones usuàries sense mascareta no els serà permès l’accés al
pavelló.  Si  es  transita  fora  d’un  espai  esportiu  sense  mascareta  s’haurà
d’abandonar la instal·lació.

Les  persones  acompanyants  de  menors  no  podran  accedir  al  pavelló.
S’habilitaran espais d’espera a les zones exteriors dels dos accessos previstos
(Entrada - sortida).

El pavelló funcionarà sempre a porta tancada.

No es podrà fer és de vestidors ni de dutxes.

Caldrà respectar estrictament els límits dels circuits de pas estancs previstos
per als usuaris i les usuàries de cada espai esportiu, així com del propi espai
esportiu assignat.

El control dels accessos, i si és el cas, el control sanitari dels grups o equips,
serà  responsabilitat  de  les  entitats  organitzadores,  inclosa  la  presa  de
temperatura i el control diari  del llistat dels i de les esportites assitents. El
personal de la instal·lació estarà disponible per a prestar suport quan calgui, i
per a controlar que la gestió dels accessos s’està fent correctament.

Es funcionarà amb el sistema de cita prèvia. L’accés de tots els grups d’usuaris
i usuàries ha d’estar prèviament programat. A tal efecte podeu contactar amb
l’Ajuntament (972170909).

Cada entitat usuària haurà de presentar a la data de reobertura un full  de
sol·licitud d’accés on detallarà quins i quants grups demana que accedeixin al
pavelló, de quants participants, degudament identificats i identificades, i quins
en  seran  les  persones  responsables.  Aquesta sol·licitud  anirà  acompanyada
d’una  Declaració  Responsable  de  la  persona  representant  de  l’entitat
sol·licitant, assumint aquestes normes d’ús excepcionals, comprometent-se a



donar-les a conèixer i  fer-les  respectar a totes les persones responsables i
participants  de  la  seva  entitat,  comprometent-se  a  seguir  les  disposicions
legals  que  afectin  l’activitat  que  organitza  especialment  en  l’àmbit  de  la
seguretat  i  higiene  i  comprometent-se  a  comunicar  amb  urgència  a
l’Ajuntament  (Regidoria  d’Esports)  qualsevol  detecció  d’un  cas  sospitós  o
confirmat de COVID19.

Les entitats, a l’hora de programar els canvis de torn entre grups, hauran de
preveure prou temps de diferència entre sortida i entrada com per a que no hi
hagi  coincidències  dels  i  de  les  esportistes  entre  el  grup  sortint  i  el  grup
entrant. Si en la pràctica s’observa que, amb la previsió feta inicialment, no
s’aconsegueix aquest objectiu, es corregiran els horaris d’entrada o sortida dels
grups fins que aquest es pugui garantir.

A cada canvi de torn, el material esportiu haurà de ser desinfectat. Les entitats
assumiran la desinfecció del material esportiu fungible i/o d’ús individual i la
desinfecció de la tanca perimetral de la pista, manetes de portes (sales primer
pis).

Els grups han de mantenir-se sempre sota control del seu responsable.

A l’entrada de cada espai esportiu hi haurà disponible gel hidroalcohòlic. Els i
les esportistes es rentaran les mans abans d’entrar-hi. A més, les persones
usuàries de la pista del pavelló no podràn utilitzar el calçat de carrer per la
practica esportiva. També caldrà fer un rentat de mans abans de sortir de la
instal·lació esportiva.


