Terrassa, 30 De maig de 2020
En primer lloc dir-vos que esperem que us trobeu tots bé i que puguem
tornar-nos a veure aviat. Sembla que poc a poc anem tenint bones
notícies.

Des d’aquest dilluns 25 de maig som a la Fase 1 del desconfinament de
la pandèmia del Covid-19 i aquest fet ens permetrà reobrir les
instal·lacions esportives a l’aire lliure, per tal que els socis i sòcies del
LÍNIA 22 Stern Motor puguin reprendre la pràctica esportiva amb
algunes restriccions.

Tal i com regula aquesta Fase, establirem un sistema de reserva amb cita
prèvia, amb una limitació del 30% de la capacitat de l’aforament de la
instal·lació per tal de que es pugui disposar sempre d’una distància
social mínima de 2 metres i amb exercicis sense contacte físic entre
jugadors.
Des del Club hem implementat també una sèrie de mesures per tal de
garantir la seguretat de la pràctica esportiva dels nostres socis i sòcies a
la instal·lació. Les detallem a continuació:
•
•
•
•

Desinfecció de les zones comunes tres vegades al dia.
Senyalització amb vinils a terra i parets dels fluxos de circulació.
Tancament de la porta d’entrada pel Carrer Voluntaris Olímpics.
Control amb pistola de temperatura i registre a l’arribada

(És important que els pares/mares esperin a que surti ok abans de
marxar, ja que tot aquell jugador/a que presenti una temperatura
superior a 37,3º no hi podrà accedir)

• Delimitació del flux d’entrada i sortida garantint la distància
social.
• Tancament de vestidors i de WC exteriors.
• Delimitació de l’espai al camp en franges de 25m x 30m
• Tancament de les graderies per a acompanyants.

També us demanem que el jugador porti mascareta a l’arribada al camp,
i que disposi de gel desinfectant de mans i ampolla individual d’aigua.
Podeu consultar totes aquestes mesures, així com el funcionament de la
reserva per cita prèvia al document adjunt:
“PROTOCOL D’ENTRENAMENT FASE 1”

Tot i que ja comencem una certa activitat esportiva mantindrem només
la quota de soci (20€ Adults i 18€ nens/es) durant la Fase 1.

En el moment en que iniciem la Fase 2 ens posarem de nou en contacte
amb vosaltres per tal de detallar-vos els criteris de la nova Fase i
reactivarem les quotes de Hockey en el percentatge que correspongui,
ja que es reprendrà la pràctica esportiva en grups.
Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o ampliació al mail
info@linia22.cat

Molt cordialment,

Raül Galy Pellicer
President
Línia 22 Stern Motor, H.C.

