COMUNICAT A LES SECCIONS ESPORTIVES
EN RELACIÓ A L’AFECTACIÓ DEL COVID-19

S’informa que segons les recomanacions de la Secretaria General de l’Esport i de
l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya el Club adoptarà la següent mesura:


Ajornar o suspendre les competicions i esdeveniments esportius al territori català a
partir de dijous 12 de març i amb una vigència mínima de 15 dies, revisable segons
l’evolució de la situació epidemiològica amb l’objectiu de minimitzar el contagi.
Per tant no hi haurà competició dins les instal·lacions del Club Natació Reus Ploms
durant aquests 15 dies.

La Representació Territorial de l’Esport a Tarragona de la Secretaria General de l’Esport
ens ha fet arribar les següents indicacions en relació als entrenaments al Club:
1. Tots els/les esportistes del Club han de venir canviats de casa. A la finalització dels
entrenaments es recomana que es dutxin a casa.
2. Les seccions no podran fer ús d’espais reduïts com ara la zona del gimnàs de
seccions, la sala d’activitats dirigides o el restaurant d’estiu. Qualsevol d’aquestes
ocupacions s’haurà de substituir per una activitat als espais exteriors del Club.
3. Cal que els/les esportistes així com els seus entrenadors/es segueixin al màxim les
recomanacions en matèria d’higiene que estableix el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya.
4. Evidentment, cada família podrà decidir si el seu/a fill/a ha d’assistir als
entrenaments del Club. En cas de no assistència, es demana comunicar-ho
prèviament a l’entrenador/a, tal com ja es fa en el dia a dia.
Tant la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física com la Representació
Territorial de l’Esport a Tarragona ens comunicaran directament qualsevol canvi
respecte a aquestes recomanacions, les quals s’informaran amb la màxima celeritat
possible.
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