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ASPECTES GENERALS DEL PLA DE SEGURETAT, HIGIENE, DISTANCIAMENT I 

CONCENTRACIÓ DE PERSONES DEL CN REUS PLOMS 

 
 
1.- INTRODUCCIÓ 
 
Aquest Pla de seguretat, higiene, distanciament i concentració de persones elaborat pel 
Club Natació Reus Ploms s’estableix dins del marc del Pla de desconfinament progressiu 
en el sector esportiu de Catalunya, com a eina per tenir present en el moment 
d’obertura de les instal·lacions del Club Natació Reus Ploms. 
 
 
2.- OBJECTIU 
 
El principal objectiu d’aquest Pla de seguretat, higiene, distanciament i concentració de 
persones del Club Natació Reus Ploms és la realització de l’Assemblea General Ordinària 
amb les màximes garanties possibles en quan a salut, seguretat i higiene, tot 
reconeixent que el risc 0 no existeix. 
 
Cal recordar que la possibilitat d’entrar al Club durant aquest dia pot veure’s 
afectada en qualsevol moment seguint les indicacions de les autoritats 
sanitàries, per exemple per un possible rebrot del número de contagis. 
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3.- NORMES DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Aquest Pla de seguretat, higiene, distanciament i concentració de persones s’ha redactat 
per garantir la màxima seguretat de totes aquelles persones que puguin trobar-se dins 
de les instal·lacions del Club Natació Reus Ploms: socis, esportistes, usuaris i 
treballadors. 
 
Totes les normes són doncs de compliment obligatori. 
 
Per prevaldre la salut de tothom, tota aquella persona que no respecti els 
protocols establerts, i per tant pugui estar posant en perill a la resta de 
persones, serà expulsada del Club. 
 
 

PLA DE SEGURETAT, HIGIENE, DISTANCIAMENT I CONCENTRACIÓ DE 

PERSONES DEL CLUB NATACIÓ REUS PLOMS 

 
 
4.- ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS 
 
4.1.- Inscripció  
 
És obligatori la inscripció a l’Assemblea General Ordinària abans del dijous 25 de març 
de 2021, a les 14:00 hores, a l’adreça electrònica atencioalsoci@reusploms.cat 
 
No està permesa l’entrada de cap persona a l’Assemblea que no estigui al 
llistat de confirmacions traslladat a aquesta adreça electrònica. 
 
La sol·licitud d’inscripció a l’Assemblea General Ordinària representa 
l'acceptació de tots els punts tractat en aquest Pla de seguretat, higiene, 
distanciament i concentració de persones. 
 
4.2.- Lectura de temperatura 
 
Abans d’accedir a les instal·lacions es prendrà la temperatura 
de totes les persones al vestíbul del Pavelló Joan Sirolla. 
 
Si es donen situacions de cues per poder entrar, 
obligatòriament caldrà respectar els 2 metres de distanciament 
físic entre persones. 
 
Està prohibida l’entrada al Club Natació Reus Ploms a tota 
persona simptomàtica (febre superior als 37’3 ºC o símptomes 
respiratoris). 
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4.3.- Mesures protectores d’accés 
 
Per respecte, solidaritat i compromís és obligatori portar en tot moment la mascareta 
de seguretat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.- Gel hidroalcohòlic 
 
Hi haurà gel hidroalcohòlic a disposició dels socis a diferents punts del Club per anar 
desinfectant les mans sempre que convingui i, d’aquesta manera, minimitzar el màxim 
possible el risc de contagi de la Covid-19. 
 
4.5.- Espai de reunió 
 
L’Assemblea General Ordinària es celebrarà a la pista 2 (pista d’hoquei) del Pavelló Joan 
Sirolla. 
 
Entrada 
 
Els moviments d’entrada per accedir a la pista 2 del Pavelló Joan Sirolla seran els 
següents:  
 
 Primer 

Pel torn del vestíbul del Pavelló Joan Sirolla que dóna accés directe a la pista 
d’hoquei. 
 

 Segon 
Pel lateral de la pista 2 per entrar al centre de la pista. 

 
Sortida 
 
Els moviments de sortida de la pista 2 del Pavelló Joan Sirolla seran els següents:  
 
 Primer 

Pel passadís que cal utilitzar per anar als gimnasos del Club (sala de fitness i sala de 
musculació). 
 

 Segon 
Pel passadís que porta al pati de pedres davant de la pista de bàsquet. 

 
 Tercer 

Per les escales que pugen al vestíbul del Pavelló Joan Sirolla. 
 
Està prohibit utilitzar altres vies de circulació que les establertes en cada cas. 
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4.6.- Hora de reunió 
 
a) Primera convocatòria: 19:00 hores. 
b) Segona convocatòria: 19:30 hores 
 
 
4.7.- Circulacions 
 
Les circulacions sempre seran per la dreta de cada persona. Està prohibit aturar-se en 
espais reduïts. 
 
Cal estar molt atents als cartells que indiquen les vies de circulació interna pel Club, 
amb les entrades i sortides a totes les instal·lacions, i respectar les seves indicacions 
elaborades per tal de facilitar la distància mínima de seguretat i evitar el creuament i 
aglomeració de persones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.8.- Distància mínima de seguretat 
 
Per comentar qualsevol aspecte cal fer-ho en espais oberts, lliures de circulació i sempre 
respectant la distància mínima de seguretat de 2 metres. 
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4.9.- Col·laboració de l’assembleista 
 
Tenint present de tots els tràmits que cal realitzar en compliment del Pla de seguretat, 
higiene, distanciament i concentració de persones es demana la màxima col·laboració, 
paciència i entesa de la situació excepcional que estem vivint de totes aquelles persones 
que vulguin entrar al Club Natació Reus Ploms. 
 
Cal preveure un temps superior a l’habitual per accedir a les instal·lacions, per tant es 
recomanable presentar-se amb marge de temps suficient abans de l’hora establerta per 
la cita prèvia. 
 
 
5.- COMPROMÍS DE RESPONSABILITAT 
 
Abans de l’inici de l’Assemblea General Ordinària tots els assistents hauran de fer arribar 
al Club el document de Compromís de responsabilitat dels assistents a l’Assemblea 
General Ordinària 2021. 
 
La presentació d’aquest document haurà de ser a través de l’adreça electrònica 
atencioalsoci@reusploms.cat abans del dijous 25 de març de 2021 a les 14:00 hores, o 
presencialment, en paper, abans d’accedir a la sala. 
 
No està permesa l’entrada de cap persona a l’Assemblea General Ordinària que 
no presenti aquest document de Compromís de responsabilitat. 
 
 
 
 
Club Natació Reus Ploms 
Reus, 26 de febrer de 2021 
  


