GUIA punt logístic fase 0,5
escola nàutica cnb
MESURES PER UN CLUB SEGUR

A partir de dimarts dia 19 de maig, l’Escola Nàutica del CNB s’habilitarà com a
punt logístic per a socis i sòcies que vulguin fer esport al mar de manera
individual: windsurf, paddle surf, surf, natació en aigües obertes, etc. (queda
exclòs el patí català) en horari de matí de 6h a 10h i sempre sota prèvia reserva.
Per ara, la resta d'instal·lacions quedaran tancades tal com marca la normativa
de les fases de la desescalada.
Per què s’habilita com a punt logístic l’Escola Nàutica
i per a qui?
Habilitem l’Escola Nàutica del CNB com a punt logístic
per a socis i sòcies que vulguin fer esport al mar:
windsurf, paddle surf, surf, natació en aigües obertes,
etc. Queda exclòs el patí català.
En quin horari s’obrirà?
L’horari coincidirà amb les franges horàries establertes
per les autoritats per poder realitzar activitat física.
Per tant, l’Escola quedarà habilitada entre les 6 i les 10h,
pels socis, sòcies i esportistes federats del Club.
Com haig de reservar?
- Serà indispensable reservar cita prèvia mitjançant
l’app del club. A cada franja de 15 minuts podran
reservar 6 persones.
- L’horari de reserva serà de 6h a 9h, tenint en compte
que caldrà abandonar l’activitat abans de les 9:45h.
Es podrà accedir dins les instal·lacions del Club?
Recordem que el Club romandrà tancat i en cap cas es
podrà accedir a les instal·lacions a excepció de l’hangar,
que es podrà entrar acompanyat d’una persona de
serveis del Club, per recollir o desar el material utilitzat.

On podré desar les pertinences?
L’Escola Nàutica del CNB posarà a disposició dels
socis/es un servei de custòdia mitjançant bosses de
plàstic on poder desar les vostres pertinences durant la
pràctica esportiva.
Quina normativa hauré de seguir?
- Caldrà seguir la normativa establerta per les autoritats
sanitàries i respectar les distàncies de seguretat.
- No estan permeses les sortides col·lectives.
- El Club no es farà responsable de les persones que
facin esport al mar.
- En cas de males condicions climatològiques i
condicions adverses, s’inhabilitarà l’Escola Nàutica.
- No hi ha possibilitat de cessió ni lloguer de material.
Podré deixar el meu neoprè?
- Es podrà accedir al guarda-neoprens de l’hangar,
sempre acompanyat d’una persona de serveis del Club.
- Per deixar el teu neoprè caldrà portar un cadenat
propi.

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ
Quines mesures de protecció es realitzaran a
l’entrada de l’Escola Nàutica del club per poder
accedir-hi?

Requeriment de l'ús de
màscara.

Rentar-se degudament les
mans amb els dosificadors
d'hidrogel desinfectant,
instal·lats a les zones
d’accés.

Quins protocols de neteja seguirà l’Escola Nàutica del
club?
Serà necessària una contínua neteja i desinfecció de tots
els espais. Per aquest motiu els cicles de neteja seran molt
més curts, utilitzant sempre productes homologats per
empreses certificades.
Assegurarem una ventilació adequada de l’Escola Nàutica
amb aire exterior, diària i periòdica.

Quines són les principals mesures de prevenció
que ens trobarem?

Hi hauran galledes
grans per desinfectar
part del material
després del seu ús.

Instal·larem
dosificadors d'hidrogel
desinfectant als
diferents espais.

Les dutxes, vestuaris i
fonts d’aigua
romandran fora de
servei.

El personal del club
disposarà d’equips de
protecció individual i
els seus uniformes
seran rentats
diàriament amb
temperatures superiors
a 60 graus.

Senyalitzarem els
espais i de la circulació
d’un únic sentit .

Respecteu les
distàncies de seguretat
tant dins com fora de
l’aigua.

