Ajuntament d'Alcoi

SOL·LICITUD PER A L'ÚS DE VESTUARIS I NORMES
D'UTILITZACIÓ
Durant la celebració de partits i trobades de les diferents competicions esportives que es
desenvolupen en les instal·lacions esportives municipals
Els vestuaris situats en les instal·lacions esportives romandran tancats als usuaris/esportistes per
norma general, i solament podrà fer-se ús dels mateixos quan vagen a celebrar-se trobades de
competicions oficials.
Haurà de parar-se atenció a la cartelleria i recomanacions que es troben repartides per tota la
instal·lació, que recorden les normes d'obligat compliment a totes les persones que es trobe en les
instal·lacions esportives.
A l'entrada dels vestuaris es troba marcat mitjançant cartelleria les normes d'ús i l'aforament permés
per a cada vestuari. Aquest aforament haurà de respectar-se SEMPRE I EN TOT MOMENT, sent
responsabilitat dels responsables del club complir amb les normes, fer-les complir als seus
esportistes i respectar l'aforament del vestuari.
1. SOL·LICITUD DE VESTUARIS
•

•

Per a poder fer ús dels vestuaris, l'Entrenador/Responsable de l'equip que estiga interessat a
poder utilitzar-lo, haurà de sol·licitar la clau en consergeria (indicant en el camp on necessita
de vestuari i que equip/entitat esportiva el sol·licita) i deixant un document acreditatiu
d'identitat.
En acabar la trobada i d'utilitzar el vestuari, la persona responsable de la clau ha de tancar el
vestuari i retornar la clau en consergeria, recuperant de nou el document acreditatiu
d'identitat al lliurament de la clau.

2. NORMES D'UTILITZACIÓ DELS VESTUARIS
•

Les motxilles, s'hauran de col·locar en els penja-robes amb una separació de 1,5m. i en cas
de no disposar d'ells, s'habilitarà una zona en el sòl on col·locar totes les motxilles.
Posteriorment es procedirà a la desinfecció d'aqueixa zona.

•

En tot moment, hauran de respectar-se les mesures generals de prevenció enfront de contagi
de la COVID19, normes d'obligat compliment a totes les persones que accedeixen a les
instal·lacions esportives municipals, que són:
◦ HIGIENE DE MANS
◦ DISTÀNCIA SOCIAL DE SEGURETAT (1,5 metres)
◦ ÚS DE MÀSCARA
◦ HIGIENE RESPIRATÒRIA (tossir i esternudar amb flexura de colzes, ús de mocadors
d'un sol ús,etc.)
◦ NO COMPARTIR MATERIAL ESPORTIU NI MATERIAL INDIVIDUAL
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Aquest procediment de sol·licitud i ús dels vestuaris de les instal·lacions esportives municipals
afecta tant a equips locals com visitants, per la qual cosa els equips locals de la nostra ciutat han de
facilitar aquesta labor a l'equip visitant, i fer-los saber que existeix la possibilitat d'utilitzar els
vestuaris seguint aquest procediment i oferir-los ajuda i atenció en cas necessari.
Finalment, la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament d'Alcoi recomana NO fer ús dels vestuaris
donada la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID19, ni per a equipar-se amb la roba
esportiva per a disputar les trobades, ni per a dutxar-se després de la pràctica esportiva. Es
recomana, doncs, que els esportistes arriben a la instal·lació amb la roba esportiva llesta per a
realitzar la pràctica esportiva i en acabar la trobada, abandonen la instal·lació i es dutxen en els seus
propis domicilis.
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