
 
 
 

 
La Torre de Claramunt Vòlei Club 

 
Benvolguts jugadors/es, 

 

Aquest document informa sobre el procediment que es farà seguir perquè els grups d’entrenament 

no coincideixin. 

Es recorda que tothom ha de venir amb la roba esportiva de casa i que al pavelló només es poden 

canviar les sabates de carrer a les esportives.  

Important portar la seva pròpia aigua i tovallola d’ús personal. 

Cal estar 10 minuts abans de l’hora de l’entrenament per fer el control de temperatura i desinfecció. 

NORMES GENERALS 

 L’espai estarà llest per reprendre activitats, és a dir, estarà prèviament desinfectat i amb 

les condicions òptimes.  

 L’espai es ventilarà diàriament per evitar un ambient carregat durant la pràctica esportiva.  

 L’accés i sortida es realitzarà per portes diferents, amb l’itinerari a seguir. 

ABANS DE L’ENTRENAMENT 

- Els usuaris hauran d’arribar amb la mascareta posada, i marxar amb ella. Els familiars no 

podran accedir dins les instal·lacions (excepte als partits, mirar document d’accés de públic). 

- Els usuaris no podran accedir a l’activitat si presenten símptomes com ara febre o bé si han 

estat en contacte amb alguna persona afectada per COVID-19 (Declaració de 

Responsabilitat) o tingui algun tipus de simptomatologia relativa. 

- A l’arribada es proporcionarà gel hidroalcohòlic per la desinfecció de mans i avantbraç, 

seguidament es guiarà per la rampa del pavelló per arribar a les grades i allà (amb la distància 

recomanada) deixaran les seves pertinences i faran el canvi de les sabates del carrer a les 

esportives.  

- Segons l’horari la pista 1 serà la pista que es troba més a prop del gimnàs, la pista 2 serà la 

que es troba al fons del pavelló al costat de la sortida d’emergència. 

- Cada jugador i jugadora haurà de desinfectar-se a l’entrada al pavelló, a l’entrada a la pista 

(mans i avantbraços) i a la sortida d’aquesta. 

DURANT L’ENTRENAMENT 

- És necessari que els usuaris portin el seu material personal, el qual serà intransferible 

(ampolla d’aigua, tovallola per la suor, etc.) 

- Es recomana als usuaris no tocar-se els ulls, el nas o la boca durant l’activitat. 

- Al lavabo només s’hi pot accedir d’un en un i els vestidors es trobaran tancats. 

- Les xarxes i pilotes es desinfectaran amb l’entrada i sortida de cadascun dels grups. 



 
 
 

 
La Torre de Claramunt Vòlei Club 

 
- Al finalitzar i fer els estiraments apartats de la pista és quan ingressa a pista el grup 

següent. 

DESPRÉS DE L’ENTRENAMENT 

- Es dirigeixen on tenen les bosses i es fa el canvi de sabates i es posen la mascareta. 

- Es realitzarà la sortida com per on indica l’itinerari del protocol. 

 

ITINERARI A SEGUIR 

 

 

Restem a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 

 

Atentament,  

  

President, 

 Ivan Palomino 


