
 

 

 

 

 

NOVA NORMALITAT  

 

Protocol d’utilització de les instal·lacions de 

l’RCTB-1899 en la tornada a la nova normalitat 
 

A partir del proper dilluns 22 de juny, un cop entrats a la nova normalitat, us adjuntem el 

protocol a seguir per garantir el compliment de la normativa marcada per les autoritats 

sanitàries i per protegir la salut de tots els nostres socis i empleats. 

 

A continuació, us informem de les principals normes a seguir i us recordem els protocols 

implementats a causa de la pandèmia: 

 

ACCÈS AL CLUB I ALS VESTIDORS 
• Es pot accedir lliurement al xalet del Club. 

• Es poden portar convidats. 

• Serà imprescindible utilitzar la mascareta en qualsevol recinte, tant interior com 

exterior, sempre que no sigui possible mantenir una distància interpersonal d’1,5 m. 

• Les dutxes dels vestidors queden habilitades, així com el jacuzzi, amb un aforament 

màxim de 2 persones. 

• Queden oberts els diferents salons del Club, sempre respectant l'aforament màxim i 

les distàncies de seguretat. En cas de no poder respectar la distància d’1,5 metres, 

s'ha d'utilitzar la mascareta. 

• Els conserges controlaran l'aforament dels diferents espais interiors, per garantir que 

no se superi l'aforament permès del 50%, així com l'ús de les mascaretes. 

 

OBERTURA DE L’SNACK 
• Dilluns dia 22 de juny obre l’Snack amb servei de cafeteria de 9.00h a 21.00h. 

• No se serviran menús, però sí tapes. 

• El Restaurant amplia el seu aforament, permetent comensals a l'interior (50% 

aforament), a més a més de la terrassa (75% aforament). És recomanable una pre-

reserva per l'ús del Restaurant. 



 

 

ACTIVITATS DE TENNIS I PÀDEL 
• S'activa la reserva presencial de pistes.  

• Per evitar aglomeracions a Control de Pistes, continua actiu el servei de reserves on-

line així com per via telefònica per a 5 pistes. 

• El pagament de tots els serveis seguirà sent amb targeta de crèdit o domiciliació 

bancària, no acceptant diners en efectiu com a mesura de prevenció. 

• No es podran guardar objectes personals a Control de Pistes.   

• S'habilita l'ús de les fonts d'aigua mitjançant gots de cartró reciclable que seran 

proporcionats pel Club a Porteria i a Control de Pistes. 

 

WELLNESS CENTER 
• Es podrà accedir lliurement a la sala de Fitness, sempre que no se superi l'aforament 

màxim de: 

o Sala de Fitness: màxim el 50% de l'aforament. 

o Sala 0: màxim 5 persones. 

o Sala 2: màxim 8 persones. 

o Sala de Cycling: màxim 12 persones. 

• Es reprenen les activitats dirigides amb normalitat a l'interior del recinte.  Podeu 

consultar la programació a la pàgina web del Club. 

• Les classes tindran una durada una mica més curta, deixant així 10 minuts per a tasques 

de neteja i desinfecció dels materials. 

• Les activitats dirigides requereixen d'una reserva prèvia a través de l'App MyWellness, 

disponible tant per Android com per IOS. 

 

PISCINA  
• S'autoritza l'entrada lliure a la piscina per a socis i associats així com per a convidats, 

però respectant sempre l'aforament permès i guardant la distància de seguretat d'1,5 

metres. 

• No és necessària la reserva prèvia per a ús esportiu de la piscina, però només podrà 

haver un soci nedant per carril. En cas de no haver carril disponible, s'esperarà torn, 

comunicant-ho al socorrista que serà qui gestionarà els torns. 

• Per a ús recreatiu, tampoc és necessària la reserva sempre guardant la distància de 

seguretat d'1,5 metres. 



 

 

• Abans de fer ús de la piscina, és obligatori dutxar-se a les dutxes exteriors del 

recinte de la piscina. 

• Preguem es respectin les indicacions del socorrista, que serà qui vetllarà perquè es 

respecti l'aforament i la distància de seguretat. 

 

PARC INFANTIL  
El parc infantil s'obre als socis, respectant sempre les distàncies de seguretat. Preguem un 

ús responsable de la instal·lació evitant les aglomeracions i mantenint les distàncies. 

 

 

SEGUIMENT I ACTUALIZACIÓ CONSTANTS 
Aquesta normativa està subjecta als canvis o actualitzacions que dicti la Generalitat de 

Catalunya i que es publiquin al DOGC. Qualsevol novetat serà degudament comunicada. 

 

Us agraïm a tots la responsabilitat que heu tingut durant les diferents fases de la 

desescalada, i us preguem seguiu complint amb els protocols establerts i les instruccions 

d'ús dels diversos espais del Club. 

 

Moltes gràcies per la vostra paciència i la vostra comprensió. 

  

Comitè COVID-19 

RCTB-1899 

 

 

 

 

 

 

  
 

 


