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Annex 1 – Quadre d’activació d’instal·lacions per fases amb el seus
horaris
FASE

FASE 2
Del 8/06 al
14/06

FASE 2
Del 15/06
al 21/6

Instal·lacions obertes
INSTAL·LACIONS DE LA FONT
Només pistes de pàdel i tennis.
No es podran utilitzar vestidors.
Hi haurà només un lavabo
habilitat.
Cal portar el propi material
(raquetes i pilotes).

Horaris

Qui pot accedir
Només Socis del CN
De dilluns a divendres Caldes amb reserva
de 16:15 a 23:00.
prèvia de l’espai a
Dissabtes i diumenges través de l’APP reserva
de 9:00 a 14:00 i de Play.
15:00 a 20:00
Sense acompanyants.
Només Socis del CN
Caldes amb reserva
De dilluns a divendres
prèvia de l’espai a
INSTAL·LACIONS DE LA FONT
de 16:15 a 23:00.
través de l’APP reserva
amb els mateixos accessos que el Dissabtes i diumenges
Play.
paràgraf anterior.
de 9:00 a 14:00 i de
15:00 a 20:00
Sense acompanyants.

De dilluns a divendres
de 6:30 a 14:30 i de
INSTAL·LACIONS LES CREMADES. 15:30 a 21:30.
FASE 2
Només Socis del CN
Piscines i sala de fitness.
Dissabtes de 8:00 a
Del 15/06 al
Caldes amb reserva
Hi haurà només un lavabo
14:00 i de 15:00 a
21/6
prèvia de l’espai.
habilitat.
20:00.
Diumenges de 9:00 a
12:30
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Annex 2 – Planells
Les Cremades – Planta d’accés

3

Les Cremades – Planta d’accés (Piscina)

4

Les Cremades – Planta 1 (Sala 2-3)

5

Les Cremades – Planta -1 (Gimnàs)

6

Les Cremades 1965 – Planta accés (Piscina i Sala 4)

7

Les Cremades 1965 – Planta -1 (Zona Treballadors i Sala 5)

8

La Font – Accés i Bar “La tomaquera de Caldes”

9

La Font – Pistes de Pàdel i Tennis
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Annex 3 – Manual de neteja i desinfecció dels espais i el material
esportiu
Consideracions generals
Aquest manual de neteja afecta a les instal·lacions del CEM Les Cremades com a les de La Font
dels Enamorats.
La supervivència dels coronavirus COVID-19 en les superfícies pot ser molt variable i elevada, fins
a 9 dies, en funció de la càrrega viral, del material, la temperatura, la humitat, etc.
Per això, s’han intensifiquin els procediments de neteja i desinfecció habituals. Aquestes
actuacions incidiran especialment en tots aquells objectes o superfícies amb els que pot haver
més contacte amb les mans.
Els procediments de neteja i desinfecció per cada espai (platja de la piscina, vestuaris, recepció,
passadissos, sales,....), així com els productes i dosis estaran recollits per escrit en el
corresponent Manual de neteja i desinfecció dels espais i del material esportiu.
Aquest manual, té l’objectiu és mantenir un adequat nivell d’higiene en els elements i superfícies
de la instal·lació de manera que, especialment tota superfície que pugui estar en contacte amb
les persones usuàries, estigui neta i desinfectada.
S’ha ajustat el pla de neteja existent a la situació actual i establint un protocol específic de neteja
i desinfecció adaptat a totes les activitats que s’hi practiquin, amb la periodicitat idònia i que
estarà a disposició de l’autoritat sanitària competent.
Descripció del protocol de neteja i desinfecció
Per a cada àrea, material, o part de la instal·lació s’ha assignat una freqüència diària d’operacions
de neteja i d’operacions de desinfecció en funció del seu ús i intensitat. En general es fan dues
neteges i desinfecció general de les instal·lacions al dia en horari complert, i una quan l’horari es
inferior a 9 hores.
El Departament de Neteja te la fitxa de característiques dels productes emprats amb les dades
de seguretat, recomanacions i mesures per un emmagatzematge segur, sempre fora de l’abast
de les persones usuàries i respectant les precaucions indicades en l’etiquetatge.
Aquesta documentació esta disponible i a l’abast dels operaris durant les tasques de neteja.
Respecte a la neteja i desinfecció, són obligatòries les següents operacions diàries:
•

Escombrar i netejar les superfícies.

•

Preparar i aplicar detergents per realitzar neteja d’aquestes zones.

•

Refregar i esbandir els productes aplicats en la neteja.

•

Preparar i aplicar una solució desinfectant d’acord amb els productes recomanats pel
Ministeri de Sanitat i segons les especificacions del fabricants.
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•

Refregar i esbandir la solució desinfectant aplicada en la desinfecció de les superfícies.

•

Utilització de màquines nebulitzadores amb producte virucida per desinfecció de zones
d’ús habitual (taules, llindes, xarxes de pàdel i tennis, material d’activitats esportives,
zona de piscines, ...)

•

Inspecció visual a càrrec del responsable de neteja, per fer la deguda avaluació, control
i seguiment, comprovant que s’executen les anteriors activitats.

Els estris emprats (raspall, pal de fregar, escombra, manegues de pressió, màquina agranadora,
etc.) es sotmetran a desinfecció després del seu ús.
Productes biocides: desinfectants
Els productes químics utilitzats per a dur a terme la desinfecció són biocides pertanyents al grup
1: desinfectants i al tipus de producte 2: desinfectants i algicides no destinats a l’aplicació directa
de persones o animals (Reglament (UE) 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell de 22 de
maig de 2012 relatiu a la comercialització i l'ús dels biocides). En concret aquells que tinguin una
potent acció virucida.
Els desinfectants virucides utilitzats estan en els que es recullen en els següents enllaços de la
web del Ministeri de Sanitat:
•

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=biocidas

•

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas

En cas de fer servir lleixiu, es prepararà una dilució d’hipoclorit de sodi al 0,1% que es farà servir
de manera immediata, amb objecte d’evitar pèrdues per evaporació, durant al menys 1minut.
També es podrà fer servir etanol al 62-71% o peròxid d’hidrogen al 0,5% aplicat durant, al menys,
el mateix temps (1 minut). A més, també es podran fer servir aquells desinfectants virucides
autoritzats pel Ministeri de Sanitat, sempre seguint les respectives resolucions d’autorització i en
la informació de les seves etiquetes.
Netejar les aixetes i desinfectar exhaustivament amb dissolució d'hipoclorit de sodi al 0,1%
dissolució d’àcid acètic o alcohol, submergint els elements que es puguin extreure, en una
d’aquestes dissolucions durant 10 minuts.

Abans de l'obertura
Neteja i desinfecció profunda
Es farà una desinfecció profunda de les instal·lacions prèvia a la reobertura. Es realitza una
exhaustiva neteja abans de procedir a la desinfecció i posteriorment es fa una desinfecció general
de les instal·lacions per la empresa externa Desinfeccions Tura de Caldes de Montbui
Aquesta neteja i desinfecció quedarà enregistrada en el protocol de neteja i desinfecció del centre
(data, hora, zones desinfectades i el nom del treballador que realitza la desinfecció).
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Diàriament i abans de l’obertura es farà una neteja i desinfecció de les instal·lacions amb una
especial atenció als espais tancats com vestuaris, taquilles, dutxes o banys. També es netejaran
i desinfectaran els diferents equips i materials com platges de piscina, sureres intercanviables,
material auxiliar de classes, reixeta perimetral, farmaciola, taquilles,...
S’aplicarà desinfectant específic a totes les superfícies accessibles per polvorització o mitjançant
un drap impregnat amb desinfectant. Cal fer aquest tipus de neteja a las superfícies d’alt contacte,
com, per exemple: mànecs de portes i finestres, taules de treball, cadires, botonera ascensor...
Formació del personal
S’ha format al personal el departament de neteja en els nous protocols de neteja establerts per
combatre el COVID-19.
Designar una persona responsable
S’ha designat al cap del departament de neteja com a responsable per donar compliment al
protocol de seguretat, higiene, i vigilar el seu compliment.
Adaptació del Pla de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) a la nova situació
S’han adaptat els EPI’s a la nova situació generada pel COVID-19 i les mesures adoptades per a
la neteja.

Després de l'obertura
•

Diàriament s’ha de fer una neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció
als espais tancats com vestuaris i banys, a partir del moment en que siguin operatius.

•

Els vestuaris banys es netejaran en base a l’aforament existent, com a guia seran 1 cop
a mig mati i 2 cops a la tarda.

•

Netejar i desinfectar tres cops al dia totes les superfícies en contacte freqüent amb les
mans d’usuaris com poms de les portes o baranes.

•

S’exposarà de manera visible al públic el document que acrediti el treball realitzat abans
de la reobertura.

•

Exposar de manera visible al públic, a l’entrada de cada espai, el registre amb la data i
l’hora de les darreres neteges efectuades.

•

Es posarà material d’higiene i prevenció a disposició de les persones que ho requereixin,
especialment per a tècnics, entrenadors personals, entrenadors i monitors esportius,
arbitres i tutors de joc, fisioterapeutes, recepcionistes...

•

Es disposaran estacions de neteja i desinfecció (a recepció, oficines, vestidors, zona de
pistes de pàdel i tennis i sales) amb el següent material:
-

Polvoritzador desinfectant

-

Dispensadors de paper

-

Paperera
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•

Dispensador de gel desinfectant de mans

Es netejarà la roba de treball del personal diàriament, i es recomana a temperatura
superior a 60ºC. S’ha facilitat al personal les pertinents mudes, segons el seu horari
laboral perquè cada dia puguin venir amb una muda neta.

Accessos/recepció
•

Instal·lar safates desinfectants pel calçat.

•

Disposar d'una estació de neteja i desinfecció.

•

Netejar i desinfectar l’espai de recepció de manera freqüent durant l’horari d’atenció al
públic.

•

Netejar i desinfectar diàriament els equips de treball (taules, cadires, ordinadors,
telèfons...) amb solució hidroalcohòlica.

•

Netejar i desinfectar 3 cops al dia, com a mínim, els elements d’ús freqüent com baranes,
polsadors, panys portes...

•

Desinfectar l’ascensor i aparells elevadors, especialment les botoneres 3 cops al dia, com
a mínim.

Oficines
•

Disposar d'estacions de neteja i desinfecció.

•

Netejar i desinfectar diàriament els equips de treball (taules, cadires, ordinadors,
telèfons...) amb solució hidroalcohòlica.

•

Netejar i desinfectar 3 cops al dia, com a mínim, els elements d’ús freqüent com baranes,
polsadors, panys portes.

Vestidors
•

Realitzar una neteja freqüent, a ser possible coincidint amb horaris en que es fan les
sessions esportives.

•

Cada cop que es neteja, revisar els dispensadors d’hidrogel i retirar els residus de les
papereres.

•

Instal·lar estacions de neteja i desinfecció als vestidors per tal que els usuaris puguin
netejar bancs i taquilles abans i després del seu ús.

Serveis i banys
•

Realitzar una neteja constant i profunda.

•

Cada cop que es neteja retirar els residus de les papereres.

•

Verificar el funcionament dels extractors.

•

Verificar que en tot moment els lavabos tinguin sabó i solució hidroalcohòlica o paper
d’un sol ús i que disposin de papereres amb tapa o pedal. Exposar a totes les cambres
higièniques el cartell informatiu sobre el rentat de mans
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•

Es tancaran els banys en funció del rati d’aforament permès.

Sales de fitness, musculació, activitats dirigides i ciclisme de sala
•

Netejar i desinfectar les sales entre sessions.

•

Revisar els dispensadors d’hidrogel.

•

Revisar els horaris de les sessions i espaiar les activitats per donar temps a efectuar la
neteja.

•

Instal·lar estacions de neteja i desinfecció a les sales per tal que les persones usuàries
puguin netejar el material esportiu abans i després del seu ús.

Zones d’aigües interiors. Piscines, wellness, spa...
•

Intensificar la neteja i desinfecció de les superfícies de contacte i dels objectes a l’entorn
de l’aigua:

•

Realitzar neteja i desinfecció dels paviments de platges, pediluvis, dutxes, sobreeixidors,
reixetes, baranes...

•

Material compartit utilitzat en la zona de piscina. S'ha de realitzar neteja i desinfecció de
tot el material que s'utilitza a les piscines com els suros de flotació, taules, joguines...

Pistes de pàdel i tennis
•

Es desinfectaran 2 o 3cops al dia (en base a l’horari d’obertura de la instal·lació) els
dentells, vidres, xarxes i zones on els jugadors puguin tenir contacte.

•

Els horaris de les sessions estaran espaiats per donar temps a efectuar la neteja i el canvi
de jugadors sense contacte de grups diferents.

•

Instal·lar estacions de neteja i desinfecció per tal que els usuaris puguin netejar el
material esportiu abans i després del seu ús.

Escola d’Estiu i Espai Jove
•

Es posarà a disposició dels monitors sprays de neteja i desinfecció de mans, es
desinfectarà entre cada sessió el material d’us comú per fer activitats.

•

Les zones d’activitats es regiran pels criteris generals de cada instal·lació

Infermeria i espai de salut
•

Extremar les precaucions higièniques i de protecció per part dels professionals, seguint
els criteris professionals que els hi son d’aplicació.

•

Les visites de l’espai de salut es faran exclusivament al despatx del primer replà. Es farà
una desinfecció desprès de cada visita i una neteja 3 cops al dia.
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Bars i restaurants a l’interior de la instal·lació esportiva
•

Els establiments d'hostaleria ubicats a l’interior de les instal·lacions hauran de seguir els
protocols corresponents establerts a aquest sector.

Zones tècniques
•

Instal·lar dosificadors d'hidrogel.

•

Assegurar una ventilació adequada amb aire exterior de tots els espais interiors de les
zones tècniques

Solàrium
•

Intensificar la neteja i desinfecció de les superfícies de contacte i dels objectes a l’entorn
de l’aigua:

•

S'ha de realitzar neteja i desinfecció dels paviments de platges , pediluvis (si existeixen),
dutxes, sobreeixidors, reixetes , baranes...

•

Estarà prohibit l’ús de cadires o gandules en la zona de solàrium.

•

Aplicar la normativa de neteja i desinfecció general com a la resta de la instal·lació

Grades
•

Les grades es mantindran tancades la públic.
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Annex 4 – Manual de posada a punt de les instal·lacions tècniques
abans de la reobertura
Aquest manual serà d’aplicació a les instal·lacions del CEM de Les cremades i a La Font dels
Enamorats
Els treballadors hauran d'utilitzar en tot moment els EPI facilitats per l'empresa, extremant la
protecció de les vies respiratòries, amb o sense l'amenaça de la COVID-19.

Instal·lació elèctrica
Es tornarà a reactivar la potencia habitual contractada una setmana abans com a mínim de la
reobertura.

Revisió general
Es farà una revisió general per l’empresa externa que porta el manteniment preventiu
de les instal·lacions. Aqueta revisió afectarà a les instal·lacions de biomassa, gas,
electricitat, ACS, ventilació i climatització
Instal·lació de ventilació i climatització
En els següents punts es detallen les accions necessàries que cal portar a terme en les
instal·lacions de ventilació i climatització:
Mesures per a la primera etapa d’obertura
Es farà una ventilació natural els dies previs a l’obertura allí on hi ha finestres o portes a l’exterior,
a la resta es farà una ventilació forçada. Es prioritzarà l’aportació d’aire exterior a través de les
finestres i/o obertures de l’edifici, sempre que les condicions tèrmiques ho permetin i la qualitat
de l'aire exterior sigui satisfactòria. S’obriran entre sessions d’activitats i al matí previ a l’obertura
al públic per part del personal de manteniment, i a la nit a partir del tancament al públic mentre
durin les feines de neteja nocturnes.
S’augmentarà la quantitat d'aire exterior que aporten les unitats independents de ventilació i el
cabal d'aire exterior a les unitats de tractament d'aire.
Ventilació forçada
•

Augmentar la ventilació amb les unitats de tractament d’aire (UTA) al 100 % d’aire
exterior sempre que sigui possible.

•

Mantenir obert al 100 % el free-cooling de les deshumectadores de les piscines cobertes,
s’ha d’expulsar el 100 % de l’aire de retorn i tractar només l’aire exterior.

•

Pel que fa a les unitats independents de ventilació, s’ha activar la ventilació un mínim de
2 hores abans de l'inici de l'activitat. S’ha de mantenir durant el total de l’activitat, i s’ha
d’allargar un mínim d'1 hora després del tancament de l’IEM.
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•

Si la capacitat del sistema està limitat, en quant a la refrigeració i/o calefacció, s’ha de
sacrificar el confort tèrmic envers a una ventilació màxima.

•

És aconsellable mantenir la humitat relativa entre un 40 i 60 %, rang d'humitat que
minimitza la presència de microorganismes. A les piscines cobertes la humitat es
mantindrà per sota del 60%, més enllà del ≤ 65% que fixa la normativa (RITE).

Sistemes de fan-coil
•

Els equips com els fan-coils o splits, que només recirculen l'aire interior escalfant o
refredant, es poden contaminar, però no seran elements amplificadors dels virus.

•

Si no es pot evitar el seu ús, maximitzar la seva higiene, realitzant una neteja i desinfecció
periòdica setmanal.

Mesures en relació al manteniment
Cal realitzar les tasques de manteniment preventiu d'acord amb el protocol ja establert en cada
instal·lació,
•

Assegurar la neteja i desinfecció de les unitats de tractament d’aire i conductes, així com
la reposició dels diferents filtres, en el cas que les unitats de ventilació i equips de
tractament, prèviament al període de desconfinament.

•

Comprovar que les unitats tenen la qualitat dels filtres que recomana la seva fitxa tècnica
(G1 a G4; M5 i M6, i de F7 a F9) i no inferiors.

•

Activar la revisió de la xarxa de conductes anual obligatòria per instal·lacions de potència
útil superior a 70 kW, segons el criteri de la norma UNE 100012 (IT 3.3 del RITE ).

•

Activar la revisió de la xarxa de conductes per instal·lacions de potència útil inferior a 70
kW, segons el criteri de la norma UNE 100012. Es recomana la revisió de la xarxa per
instal·lacions de potència útil nominal superior o igual a 12 kW, tot no considerar-se de
caràcter obligatori.

•

Activar la revisió de la qualitat ambiental segons els criteris de la norma UNE 171330.
“Qualitat Ambiental en interiors”.

•

La resta d'operacions de manteniment preventiu es realitzaran amb les periodicitats que
s’estableixen en IT3.3 Programa de manteniment preventiu del RITE.

•

El resultat d’aquestes revisions establirà la necessitat de fer operacions de neteja de
conductes i la monitorització de paràmetres de qualitat de l’aire interior.

Qualitat de l'aigua de les piscines d'ús públic
Consideracions sobre el desenvolupament del virus en l’aigua de les piscines
Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), una concentració residual de clor lliure de ≥ 0,5
mg/l en l'aigua de la piscina durant un mínim de 30 minuts de contacte a un pH < 8,0 és suficient
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per matar els virus embolicats, tipus coronavirus. És a dir, amb un nivell de clor lliure de ≥ 0,5-1
mg/l l'aigua, no només està desinfectada, si no que també té un potencial desinfectant per
eliminar qualsevol virus o germen que pugui entrar a l'aigua.
Normativa sanitària de piscines d’ús públic
•

Reial Decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris tècnicsanitaris de les piscines. BOE núm. 244, 11.10.13. i les seves correccions (Correcció
d’errors del Reial Decret 742/2013.BOE núm. 271, de 12.11.2013. i correcció d’errors del
Reial Decret 742/2013.BOE núm. 156, de 27.06.2014.

•

Decret 95/2000 de 22 de febrer, pel que s’estableixen les normes sanitàries aplicables a
les piscines d’ús públic. DOGC núm. 3092, 6.03.00.

•

Decret 165/2001, de 12 de juny de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer pel
qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic. DOGC3416,
26.6.01

•

Real Decreto 865/2003, de 4 juliol, pel que s'estableixen els criteris higiènic-sanitaris per
a la prevenció i control de la legionel·losis.

•

En les piscines que no s’hagi buidat el vas, i els sistemes de tractament de l'aigua hagin
estat en funcionament a regim reduït, cal realitzar les actuacions oportunes per posar a
règim normal de funcionament i garantir una correcta qualitat de l’aigua.

•

Totes les actuacions realitzades durant el període de tancament i les que es realitzin en
el període de posada en funcionament han de quedar degudament descrites.

•

Si és necessari es pot realitzar una hipercloració per complir amb els paràmetre de
qualitat de l'aigua que indica annex I del R.D742/2013.

•

Es recomana mantenir els nivells de clor lliure residual a entre 1 i 2 ppm i pH entre 7,2 i
7,6.

Tractament dels vasos
Els dies previs a la obertura i durant el manteniment cal:
•

En piscines que hagin buidat el vas, realitzar una neteja i desinfecció de parets i del fons
del vas, comprovar l'estat del mateix i realitzar aquelles reparacions de manteniment
necessàries pel seu funcionament (reposició beurada, reixes, llums subaquàtics, etc..)
abans d'omplir de nou el vas.

•

L'aigua dels vasos s’ha d’escalfar de manera controlada. S'ha d’augmentar la temperatura
en no més d'un grau centígrad per cada 4 hores, per tal d’evitar el creixement de
bactèries de forma exponencial.

•

Caldrà realitzar diàriament la neteja del fons dels vasos, l’eliminació dels sòlids que
s’acumulen al desguàs perimetral en vasos desbordants i en els skimmers i el rentat dels
filtres.

•

Netejar i desinfectar freqüentment els separadors de carrils
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No es podrà posar la piscina en funcionament fins que no es disposin dels resultats favorables de
l’anàlisi de control de l'aigua.
Les saunes i el jacuzzi romandran tancats durant el període mentre durin les mesures
extraordinàries de control sanitari.

Requisits per a la prevenció i control de la legionel·losi per als sistemes
d’aigües sanitàries freda i calenta.
Com que les instal·lacions d’ACS i agua freda no han estat parades i s’han complert les mesures
establertes en normativa, no cal fer res especial respecte al control de la legionel·la, excepte els
controls analítics pertinents i periòdics.
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Annex 5 – Quadre d’aforament per espais i temps de reserva
AFORAMENT PER ESPAIS
PISCINA NOVA GRAN LES
CREMADES (ÙS
ESPORTIU)
PISCINA NOVA GRAN LES
CREMADES (BANY
LLEURE) + SOLARIUM
PISCINA NOVA GRAN LES
CREMADES (BANY
LLEURE)
PISCINA NOVA PETITA
LES CREMADES

Temps
reserva

FASE 3

Represa

45’

24 persones

8 persones per carrer
obert

Tot el dia

228 persones

Tot el dia

52 persones

45’

6 persones

22 persones

SALA DE FITNESS

60’

26 persones

50 persones

SALA DE PES LLIURE

60’

8 persones

16 persones

SALA D’ACTIVITATS
DIRIGIDES NÚM.2-3

50’

20 persones

32 persones

SALA D’ACTIVITATS
DIRIGIDES NÚM.4

50’

15 persones

24 persones

SALA D’ACTIVITATS
DIRIGIDES NÚM. 5

50’

12 persones

18 persones

SALA DE CICLO INDOOR

50’

15 persones

13 persones

VESTUARIS LES
CREMADES

-

23 dones/19 homes

26 dones / 22 homes

ESPAI DE SALUT

60’

1 persona x
terapeuta

1 persona x
terapeuta

ZONA BANY LLEURE LA
FONT + SOLARIUM

Tot el dia

13 persones

292 persones

PISCINA LA FONT GRAN

Tot el dia

13 persones

56 persones

PISCINA LA FONT PETITA

Tot el dia

2 persones

12 persones menor de
6 anys

PISTES DE PÀDEL

75’

4 x pista

4 x pista

PISTES DE TENNIS

75’

4 x pista

4 x pista

-

5 persones

18 persones

VESTUARIS LA FONT
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Annex 6 - Compromís de Responsabilitat per a l’ús de les instal·lacions
el Club Natació Caldes per a menors d’edat.

Nom i cognoms del menor:………………………………………………………………………..............
Data de naixement: …… /……. /….……..
DNI del menor: ……………………………
Nom i cognoms pare, mare o tutor:..........................................................................
DNI del pare, mare o tutor: ……………………………
Mitjançant aquest document, jo .................................................. declaro que he estat
degudament informat, en un llenguatge objectiu i clar, que la decisió del meu fill/a menor
d’edat...................................................................d'utilitzar
les
instal·lacions
esportives, amb la finalitat de mantenir la seva preparació esportiva, és fruit d'una decisió
personal, amb la que he pogut valorar i ponderar conscientment els beneficis i efectes
de l'entrenament, al costat dels riscos per a la seva salut que comporta l'actual situació
de pandèmia.
Manifesto que el meu fill/a no ha estat en contacte amb persones infectades en els
darrers 14 dies, no ha mostrat símptomes com ara tos, febre, alteracions del sabor ni
olfacte, ni ser persona pertanyent als col·lectius de risc.
Manifesto que he estat adequadament informat de les mesures a de tenir en compte per
a reduir els riscos i se que els responsables de les instal·lacions no poden garantir la
plena seguretat en les instal·lacions en aquest context.
He estat informat i advertit sobre els riscos que es poden sofrir si es contrau la malaltia
COVID-19, així com les conseqüències i possibles seqüeles que podria comportar no sols
per a la seva salut, sinó també per a la dels altres.
Em comprometo a que el meu fill/a respecti les directrius del Club o entitat esportiva on
s’exerceix l’activitat, de les autoritats sanitàries, que conec degudament.
Entenc el risc i la possibilitat d'infecció per COVID-19, i soc conscient de les mesures que
s’han d’adoptar per reduir la probabilitat de contagi: distància física, mascareta
respiratòria, rentat de mans freqüent i romandre a casa de manera prioritària.
Finalment, fent ús dels drets garantits per la llei, declaro la meva intenció de que el meu
fill/a faci ús les instal·lacions esportives, assumint personal i individualment totes les
conseqüències i responsabilitats.

Signatura
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Annex 7 - Compromís de Responsabilitat per a l’ús de les instal·lacions
el Club Natació Caldes.

Nom i cognoms:………………………………………………………………………..............
DNI: ……………………………

Mitjançant aquest document, jo .................................................. declaro que he estat
degudament informat, en un llenguatge objectiu i clar d'utilitzar les instal·lacions
esportives i dels riscos per a la meva salut que comporta l'actual situació de pandèmia.
Manifesto que no he estat en contacte amb persones infectades en els darrers 14 dies,
no he mostrat símptomes com ara tos, febre, alteracions del sabor ni olfacte, ni ser
persona pertanyent als col·lectius de risc.
Manifesto que he estat adequadament informat de les mesures a tenir en compte per a
reduir els riscos i se que els responsables de les instal·lacions no poden garantir la plena
seguretat en les instal·lacions en aquest context.
He estat informat i advertit sobre els riscos que es poden sofrir si es contrau la malaltia
COVID-19, així com les conseqüències i possibles seqüeles que podria comportar no sols
per a la seva salut, sinó també per a la dels altres.
Em comprometo a respectar les directrius del Club i de les autoritats sanitàries que
conec.
Entenc el risc i la possibilitat d'infecció per COVID-19, i soc conscient de les mesures que
s’han d’adoptar per reduir la probabilitat de contagi: distància física, mascareta
respiratòria, rentat de mans freqüent i romandre a casa de manera prioritària.
Finalment, fent ús dels drets garantits per la llei, declaro la meva intenció de fer ús de
les instal·lacions esportives, assumint personal i individualment totes les conseqüències
i responsabilitats.

Signatura
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