RECOMANACIONS I MESURES SANITÀRIES A L’ÀREA ESPORTIVA
DEL CLUB DE VELA BLANES
Oficina Esportiva:
 Atenció individualitzada i amb la distància física de seguretat de 2 metres. Amb l’ús
obligatori de mascareta.
 Les oficines estaran equipades amb gel hidroalcohòlic per rentar-se les mans.
Instal·lacions a terra:
 La neteja i desinfecció de les instal·lacions es portarà a terme com a mínim dues vegades
al dia (sobretot superfícies de contacte).
 Es mantindrà la distància mínima de seguretat de 2 metres en l’accés als vestuaris i
espais tancats. ( ús de mascareta i es podrà limitar el nombre d’usuaris a l’hora ).
 L’accés a la zona d’avarada serà exclusiu dels abonats, socis i usuaris de la instal·lació.
 Es recomana l’ús de la dutxa exterior per dessalar-se.
 Les pertinences personals es guardaran de forma individual en una bossa tancada o
similar.
 La distància entre embarcacions durant la seva preparació (aparell d’embarcacions)
serà de 2 metres.
 Ús escalonat de les rampes per sortida i entrada a la mar.
 Classes teòriques a l’aire lliure sempre que sigui possible, en grups reduïts i amb la
distància de seguretat (2 metres).
 El material serà dessalat i desinfectat després de cada ús. Es tindrà especial cura dels
estics, escotes, manetes de carretons, agafadors d’orses i bordes en els velers.
En el cas de caiacs i paddles surf aquest control es farà en agafadors, cabs de remolc i
agafadors de rems.
 El material com es el cas de les armilles serà d’ús individual, millor si es de propietat de
l’usuari, en cas contrari, caldrà assignar a cada alumne armilles, neoprens, etc.,
marcades amb etiqueta per l’ús continuat per la durada del curset. A més serà obligatori
l’ús de samarreta sota les armilles facilitades pel club.
 Crema de protecció solar, gorra i ampolla d’aigua d’ús individual amb el nom de cada
usuari.
 Grups ubicats en diferents espais.
 Els actes de celebració de final de curset i lliurament de diplomes, de moment, queden
suspesos.
 A la zona d’avarada i rampes es disposarà de gel hidroalcohòlic.

Activitat de l’Escola de Vela a Mar:
 Mantenir distància recomanada de seguretat de 2 metres.
 La navegació serà de forma individual, doble (del mateix nucli familiar) o col·lectiva amb
les limitacions d’ocupació que fixin les autoritats competents
 Recomanació d’us de mascaretes en embarcacions col·lectives.
 Les emissores i material propi per monitors, incloent-t’hi les eines, serà preferiblement
propi, o es desinfectarà desprès de cada ús.
Annex Escola Catalana de Vela-FCV:
 Recomanacions Escola Catalana de Vela-FCV
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