
P R O T O C O L
D ’ O B E R T U R A  D E  L A

P I S T A  S A N T  J O R D I  D E
N A V À S

-Els i les alumnes, i els i les mestres de l'Escola Institut
Sant Jordi.
-Podran accedir a la pista Sant Jordi els i les esportiste
i entrenadors/es federats/es
i adscrits/es al Club Basquet Navàs i al Futbol Sala
Navàs. També podran entrar dins les instal·lacions
membres de les directives dels dos clubs que
actualment utilitzen la instal·lació.
- Els menors d’edat hauran d’anar sempre acompanyats
d’un entrenador/a cada vegada que entrin dins el
pavelló.
-Qualsevol persona que no formi part d'un dels dos
clubs, hauran de firmar un document de responsabilitat
personal per entrar dins la pista Sant Jordi.
-Aquest document haurà de ser escrit i entregat pels
clubs que obrin el pavelló al públic.

QUI HI POT ACCEDIR?

COM I QUAN S’HI POT ACCEDIR?

- Per accedir a les instal·lacions s’haurà d’aconseguir
un permís d’un dels clubs o directament de
l’Ajuntament, per tal de tenir un control de les
entrades i sortides de les persones dins la instal·lació.



- La reserva s’haurà de realitzar amb 48 hores d’antelació,
per poder lligar les tasques de neteja i per també tenir en
compte si l'espai està ocupat o no. Per tal de fer la reserva
cal enviar un correu a estradasc@navas.cat o
castanyersm@navas.cat.
Posteriorment rebreu un correu de confirmació o de no
confirmació en cas que es
superi l'aforament en aquella hora o que ja estigui ocupat
per altres particulars o per una de les entitats esportives.
-En cas que l’espai estigui ocupat, cal intentar a arribar
acords amb els clubs (seguint el funcionament que havien
tingut sempre en aquestes situacions). Dit
això també s’haurà de tenir en compte que abans i després
d’haver fet servir aquest espai, hi haurà de treballar el
servei de neteja.
-Els clubs esportius que facin servir l’espai, hauran de
presentar a l’Ajuntament una llista amb els membres de
tots els equips (jugadors/es, entrenadors/es i membres
tècnics), números de telèfon mòbil del jugador/a o del seu
tutor/a legal.
També hauran de presentar el calendari o horaris
d’entrenaments.
- Qualsevol persona que entri dins a la pista Sant Jordi
haurà de passar un control de temperatura, que hauran de
portar a terme els responsables del club, NO es permetrà
l’accés de persones que excedeixin els 37,2°C

-Cal tenir en compte que les entrades i les sortides dels
equips cap a dins les pistes han de fer-se amb puntualitat
per tal que no es trobin grups a l’entrada o sortida.



EN QUIN HORARI?
- Els horaris seran els que havien estat sempre, seguint
amb «l’antiga normalitat». El matí el pavelló serà utilitzat
per usos escolars. A les tardes s’utilitzarà pels clubs
esportius que normalment utilitzen l’espai.
- Els caps de setmana variaran segons els partits que
s’hagin de disputar.

NORMES D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS:
-L'entrada principal de la pista Sant Jordi és de dimensió
bastant petita i per això s'aconsella una entrada i una
sortida esglaonada i que no se surti i s'entri de cop.

DINS DEL CAMP:
- Dins d’aquest apartat, l’Ajuntament dóna les
recomanacions que s’han de portar a terme dins el camp
quan s’estigui practicant l’esport en concret, però es
recorda que el què passa dins el pavelló i les pistes queda
en responsabilitat dels clubs o particulars que utilitzin
l'espai.
- Es recomana que cada jugador tingui una cadira
assignada durant
l’entrenament per deixar els utensilis personals i la seva
pròpia
ampolla d’aigua, que no podrà compartir amb ningú, i una
tovallola també d’ús individual.
- Cada esportista ha de tenir el seu material propi
d’entrenament,
com ara gomes, cordes, peses...
- S’haurà de mantenir la distància de seguretat sempre que
sigui possible.
-Caldrà utilitzar mascareta sempre que no s’estigui
realitzant una activitat física



QUAN ES FARÀ LA NETEJA I DESINFECCIÓ:

-Prèviament a l’obertura de la instal·lació, es farà la neteja
i desinfecció dels espais comuns, així com els elements
que han pogut estar en contacte amb els usuaris.
- Caldrà tenir a disposició i utilitzar detergents així com
productes de lleixiu o desinfectants per a les rutines de
neteja, sempre en condicions de seguretat.
- S’haurà de netejar abans de l’inici de cada jornada, i
posterior a l’acabament dels entrenaments.
- La neteja del lavabo serà a càrrec del personal de
l’Ajuntament, a poder ser entre torn i torn.
- L’espai es ventilarà de forma natural 3 minuts abans de
la seva obertura i 30 minuts a l’acabament de l’ultima
sessió. Sempre que les condicions climatològiques
ho permetin, les portes de sortida es mantindran obertes
durant les sessions dels entrenaments.
-Serà obligatori i responsabilitat dels clubs la neteja dels
elements específics de cada esport després de cada
utilització com: pilotes, elements esportius, cons,
tanques... 
Es recomana que es netegin les pilotes després del seu
us.


