PROTOCOL COVID-19
Mesures de seguretat alumnes:
•Presa de temperatura a l’arribada a les instal·lacions, per part dels personal del centre amb
termòmetre d’infrarojos, amb una temperatura superior a 37.4 ºc no es podrà accedir a les
instal·lacions.
•Es requereix puntualitat a l’arribada i també en el moment de la recollida de l´alumne.
•Els alumnes vindran ja equipats de casa, portaran tot el material per la pràctica del trial
habitual més mascareta. La mascareta no es portarà col·locada en el moment de l’activitat,
però si anirà col·locada a l’arribada a les instal·lacions, en cas d’averia mecànica, en cas que es
necessiti alguna cura, en marxar de les instal·lacions i en altres casos on no s’estigui realitzant
l’activitat pròpiament dita.
•El material de cada alumne serà personal i intransferible.
•Els alumnes hauran de venir amb les necessitats personals fetes de casa.
•Cal que cada alumne porti la seva aigua, mínim un litre, recordeu que estem en un mes de
forta calor. Cap alumne podrà rebre aigua d’un altre alumne ni del centre.
•Les pertinences de cada alumne sempre estaran en la zona on estiguin entrenant en aquell
moment, es deixaran al terra en el moment de l’activitat i no es deixaran juntes amb les dels
alumnes del mateix grup.
•Es mantindrà una distància de 10 metres entre alumnes mentre estiguin realitzant l’activitat
ja que no portaran mascareta.
•Una vegada finalitzada la classe els alumnes han d’abandonar les instal·lacions ràpidament
per evitar contactes.
•En arribar a casa es recomana rentar la bicicleta (zones de contacte) una bona dutxa amb
aigua calenta i rentar la indumentària.

Mesures de seguretat monitors:
•Presa de temperatura a l’arribada a les instal·lacions, per part dels personal del centre amb
termòmetre d’infrarojos, amb una temperatura superior a 37.4 ºc no es podrà accedir a les
instal·lacions.
•Seran el responsables de controlar les distancies de seguretat entre els alumnes.
•Portaran mascareta i guants en tot moment, s’evitarà el contacte físic amb el alumnes menys
en cas de risc de caiguda.
•El material de cada monitor serà personal i intransferible.

Mesures de seguretat del centre:
•El vestidor i lavabo romandrà tancat (nomes s’utilitzarà es casos de força major)
•Cada grup d’entrenament haurà d’estar separat de la resta de grups, un grup per cada zona
d’entrenament.
•A la zona del porxo només i podrà estar un grup, mantenint la distància de seguretat de 2 m i
portaran la mascareta
•Desprès de cada sessió d’entrenament es farà una desinfecció del porxo i lavabo.

