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NORMATIVA I RECOMANACIONS_ACTIVITATS FISICOESPORTIVES MUNICIPALS D’ESTIU  

PAVELLÓ MUNICIPAL GIRONA - FONTAJAU 

Abans de sortir de casa 

� Prendre’s la temperatura corporal. Si es presenten símptomes (tos, febre >37,5ºC, dificultat 

respiratòria…) no es podrà accedir a l’activitat. Cal quedar-se preventivament a casa, contactar amb 

el 061 o amb el centre d’atenció primària i seguir les seves instruccions.   

Accés al Pavelló Municipal Girona-Fontajau 

� Per poder accedir a la instal·lació és obligatori l’ús de mascareta.  

� Fer ús de les estores de l’entrada per desinfectar el calçat.  

� Entrar per la porta de la dreta (costat natural) i netejar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic. Cal   

      respectar els circuits de circulació marcats.  

� Trobareu el dispensador penjat a la paret, a mà dreta de la mateixa porta d’entrada.  

� Un cop dins la instal·lació haureu de garantir la distància mínima de seguretat d’1,5 metres entre   

      persones.  

� Sempre que s’hagi de circular per la instal·lació (entrada/sortida, accés als lavabos…) és obligat    

      portar la mascareta posada. Només es podrà treure quan s’estigui realitzant l’activitat.  

� S’ha de promoure l’ús esglaonat dels lavabos per garantir que es pugui mantenir la distància de  

      seguretat d’1,5 metres.  

� En els lavabos es disposarà d’aigua, sabó i tovalloletes eixugamans d’un sol ús. 

� En cas d’utilitzar els vestidors per canviar-se i/o dutxar-se, cal respectar la distància mínima de  

      seguretat d’1,5 metres i l’aforament establert per a cada vestidor. 

� No es podrà fer ús de les taquilles. Romandran fora de servei. 

� Per sortir de la instal·lació haureu de fer-ho per la porta de la dreta (costat natural).  

Dinàmica de l’activitat: 

� El monitoratge prendrà la temperatura corporal abans començar l’activitat, si és superior >37,5ºC 

no es podrà realitzar. 

� Les persones que participin en les activitats esportives organitzades hauran de declarar 

responsablement que en els darrers catorze dies no s’ha tingut cap simptomatologia compatible 

amb la COVID19, no haver estat positiu, no haver conviscut amb persones que ho hagin estat, ni 

haver tingut contacte estret amb persones afectades per la mateixa (...). Es facilitarà el document 

que caldrà signar.  

� Es recomana que cada persona usuària porti la seva pròpia màrfega. En cas de no tenir-ne, és 

obligatori l’ús de tovallola.  

� Hi ha un dispensador de gel hidroalcohòlic a l’interior de la sala d’activitats dirigides a disposició 

del monitoratge i les persones usuàries. 

� Un cop finalitzada l’activitat, és obligatori que la persona usuària netegi el material que ha utilitzat 

amb l’esprai desinfectant i el paper d’un sol ús que hi haurà a la seva disposició. Un cop utilitzat el 

paper s’ha de tirar a la paperera que hi ha dins la sala d’activitats.  

� Un cop acabada l’activitat és d’obligat compliment posar-se la mascareta.  

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 
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