
INSTRUCCIONS I NORMATIVA DURANT LA FASE 1
Les següents instruccions i normativa han estat elaborades per l’Ajuntament de Navàs, amb la 

col·laboració del Club Tennis Navàs, i seguint els criteris marcats pel Ministeri de Sanitat del dia 9 
de Maig de 2020 en el marc de la Fase 1 de la desescalada del confinament pel covid-19.


DISPONIBILITAT HORÀRIA DURANT LA FASE 1: de 9-13 del matí i 17-21 del vespre


Per a l’ús de les instal·lacions de pàdel i tennis de l’Alzineta, caldrà seguir aquestes indicacions:


OBLIGATORI: 
• Reserva prèvia de pista des de l’aplicatiu de reservaplay

• Cal accedir a les instal·lacions amb guants i mascareta

• Si la porta està tancada, utilitzar el control numèric d’accés amb guants

• Joc sense contacte físic, mantenint les mesures de seguretat i protecció, i distància de 2 metres

• Joc individual 1x1 entre usuaris (l’aplicatiu permet tancar partides de 2 jugadors/es al pàdel)

• Classes particulars de màxim 1x1, és a dir, un entrenador i un alumne


RECOMANAT: 
• Evitar tocar elements de les instal·lacions (valles, portes, manetes..)

• Rentat de mans abans i després del joc (ull: els vestidors i les dutxes estaran tancats)

• Portar gel hidroalcohòlic i rentar-se les mans periòdicament 

• Guant a la mà no dominant

• No compartir el material d’ús individual (pala, tovallola, aigua, etc)

• Desinfecció de tot el material utilitzat abans i després de jugar

• Evitar la salutació preceptiva entre jugadors

• Evitar el canvi de pista

• Evitar acumulació d’usuaris als passadissos (esperar a que surtin els que són a la pista)

• Evitar en la mesura del possible el contacte amb els vidres (pàdel)

• Pilotes noves en la mesura del possible o desinfectades


MESURES DE NETEJA A LA INSTAL·LACIÓ: 
Per tal de garantir al màxim la seguretat dels usuaris es portarà a terme la neteja i desinfecció de 
les instal·lacions de manera continuada. Tot i així, preguem màxima prevenció i responsabilitat als 
usuaris/es per tal de poder seguir amb les instal·lacions obertes.


Des de l’Ajuntament es vetllarà perquè es respecti la normativa, i en cas contrari prendrà 
les mesures que cregui oportunes. Cal recordar que tot i el canvi de fase, estem en una 

situació encara crítica i que cal molta responsabilitat per part de tots/es. 


