REINICI PER LA PRÀCTICA ESPORTIVA (fase 1)
FEDERACIÓ CATALANA DE REM

Quines instal·lacions es poden obrir en la fase 1?
ü El Centre d’Alt Rendiment (CAR), els Centres de Tecnificació Esportiva
(CTE) i els Centres Especialitzats de Tecnificació (CETE)
ü Centres de referència federatius autoritzats pel Consell Català de l’Esport
ü Instal·lacions tant públiques com privades a l’aire lliure
ü Centres esportius públics o privats (incloent-hi gimnasos)
ü Queden excloses les piscines i zones d’aigua a l’aire lliure

Instal·lacions a l’aire lliure i centres esportius
ü Pot accedir qualsevol persona que vulgui fer una pràctica esportiva,
inclosos els esportistes d'alt nivell, d'alt rendiment, professionals,
federats, àrbitres o jutges/ses i personal tècnic federatiu
ü Es podrà permetre la pràctica esportiva individual o aquelles que es
puguin desenvolupar per un màxim de 2 persones, sempre sense
contacte físic mantenint les degudes mesures de seguretat i protecció, i
en tot cas la distància social de seguretat de 2 metres (ergòmetres ,1x,
exercicis de força)
ü S'ha de respectar el 30% de capacitat d'aforament d'ús esportiu en cada
instal·lació, habilitant en tot moment un sistema de cita prèvia amb accés
que eviti l'acumulació de persones i que compleixi amb les mesures de
seguretat i protecció sanitària
ü S’ha de tenir en compte les limitacions establertes a l'Ordre
SND/399/2020 (article 41 per a instal·lacions a l'aire lliure i article 42 per
a centres esportius)

Mesures generals preventives a tenir en compte
ü Les persones que presentin qualsevol simptomatologia (tos, febre,
dificultat per respirar, etc.) que pogués estar associada amb el COVID-19
no han de realitzar cap activitat esportiva ni acudir al centre esportiu
ü Per al trasllat fins al lloc on es desenvolupi l'activitat es recomana utilitzar
mascareta higiènica i guardar la distància de seguretat de 2 metres amb
la resta de persones
ü Els centres on es realitzi l'activitat esportiva han de establir els circuits per
a què els esportistes accedeixin d'una manera esglaonada en horaris i
grups, establint unes zones d'entrada i de sortida diferenciades i ben
definides
ü En aquells espais que puguin considerar-se d'ús comú, sempre s’haurà de
limitar l'aforament al màxim permès perquè puguin mantenir les
distàncies de 2 metres de seguretat, de manera que s'organitzaran els
horaris i activitats perquè així sigui
ü S'hauran de complir les normes de seguretat i sanitàries marcades a l'OM
SND/399/2020

Recomanacions a tenir en compte per la pràctica esportiva
ü La persona que arribi a fer la pràctica esportiva s’ha de rentar les mans
amb solució hidroalcohòlica, de manera que han d'existir dispensadors
disponibles
ü L'entrenador podrà en qualsevol moment prendre la temperatura
l'esportista per comprovar si presenta signes d'infecció
ü Tant esportistes com entrenadors faran servir mascareta, mentre es
prepari l'activitat esportiva
ü En l'entrenament a l'aire lliure l’equipació esportiva (remoergòmetre,
estoretes, peses, etc...) es distribuiran a un mínim de 3 metres de
distància
ü Un cop finalitzada l'activitat s’haurà de netejar i desinfectar tot el
material usat segons protocol de neteja
ü S'afavorirà que cada esportista tingui un equipació esportiva assignada

