Amb l'entrada a la FASE 3, tal com recull l'ordre ministerial SND 458/2020 en el seu
article 31.1 i 33.3, es pot practicar activitat física en grups màxims de 20 persones,
sent necessari respectar les mesures de seguretat i higiene establertes per a la
prevenció de l'COVID-19.

www.remcatalunya.cat

Seu Sant Adrià del Besós
Moll de la Vela, 1
933 30 43 49
federacio@remcatalunya.cat

Seu Banyoles
Passeig Lluis Maria Vidal, 39-41
972 57 26 90
coordinacio@remcatalunya.cat

Per tot això, i sense perjudici de les mesures que es vagin implementant per a la
flexibilització de l'estat d'alarma i que afectin el desenvolupament de les nostres
activitats de rem, aquesta federació proposa la pràctica esportiva en embarcacions
d'equip amb les següents condicions de seguretat:
1.- Dur a terme la implementació dels entrenaments en les següents embarcacions:
llagut català, llaüt mediterrani i batel.
2.- Previ a l'inici de l'entrenament d'equip, els tripulants hauran de passar un control
de presa de temperatura i signar una declaració responsable sobre el seu estat de
salut, abstenint-se d'entrenar els qui tinguin una temperatura superior o igual a 37ºC
o símptomes de malaltia.
3.- Atès que els esportistes durant la pràctica esportiva es troben cara a cara en
poques ocasions no estaran obligats a portar mascareta durant els entrenaments en
aigua. No obstant això, si es considerés necessari, s'utilitzarien pantalles de protecció
facial.
4.- La preparació de les embarcacions i el seu accés a l'aigua anirà precedida de la
neteja i desinfecció de les mateixes. Durant aquest procés s'han d'adoptar les mesures
de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries. Es farà servir com a
material de neteja paper un sol ús.
5.- L'accés a l'embarcació dels tripulants serà individual i ordenat, en funció del lloc
que li correspongui, i mantenint la distància de seguretat. Durant l'activitat no es
podrà compartir aigua o qualsevol altra beguda o aliment.
6.- Els esportistes no compartiran material de l'embarcació d'equip (seients,
reposapeus, esponges, etc.).
7.- Serà recomanable que tècnics i timoners duguin mascareta.
8.- Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de tots els participants en les futures
regates que es duguin a terme, serà necessari enviar a la federació el protocol
d'higiene i seguretat en entrenaments que cada club elabori i apliqui en funció de les
seves particularitats.
Com a referències es poden utilitzar els documents penjats a la web de la Federació:
•
•

Protocol tornada als entrenaments de la FER
Guia de reincorporació a la pràctica esportiva en l'esport de competició de la
Societat Espanyola de Medicina de l'Esport
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