PROTOCOL ESPECIAL “COVID”
EXTRAESCOLAR DE TENNIS

A causa de la situació actual ocasionada pel COVID 19, Barcelona Total Tennis,
empresa responsable de les classes de tennis extraescolars que se celebren a
Escola Turó de Can Mates de Sant Cugat de Vallès, i seguint les indicacions de
les autoritats sanitàries, ha confeccionat el següent protocol d'actuació que serà
d'ús obligatori per a tots els alumnes inscrits, i que complementarà la normativa
general establerta pel col·legi
• Higiene
o La higiene personal (cos, mans, roba esportiva, de passeig, etc.)
és una de les prioritats a tenir en compte. Els alumnes hauran
d'extremar la cura de la seva higiene, sobretot la de les seves
mans, i per a això hauran d'utilitzar freqüentment els dispositius
de gel hidro-alcohòlic.
• Distància de seguretat
o La distància de seguretat entre persones és una altra de les
mesures bàsiques que s'han de tenir en compte. En tot moment,
es procurarà complir amb la distància mínima de 2 metres entre
persones.
o El personal de Barcelona Total Tennis que imparteix les classes
vetllarà perquè aquesta distància de seguretat es mantingui
sempre, insistint de manera continuada durant tota la classe.
• Mesures de protecció - Mascaretes
o Els alumnes majors de 6 anys hauran d'usar mascareta mentre
no estiguin fent la pràctica de tennis, és a dir, arribada, descansos i
sortida.
o El personal de Barcelona Total Tennis que imparteixi les classes
també haurà de portar obligatòriament la mascareta en tot
moment excepte quan s´estigui realitzant l´activitat.

• Material
o El material que utilitzi el personal de Barcelona Total Tennis
durant les classes (raquetes, pilotes, xarxes de mini-tennis, cons,
etc.) serà desinfectat detingudament cada dia abans i després de
començar a utilitzar-lo
Altres punts importants:
En el cas que el professor no es trobi bé o tingui temperatura, l´empresa enviarà
un altra tècnic per impartir l´activitat.
Pel tipus d´activitat esportiva, on gran part del seu “èxit” es basa en fer-ho
presencialment i en el cas d´haver de suspendre la mateixa, ja sigui per
aïllament del grup o per tancament de l´escola, Barcelona Total Tennis deixarà
de passar els rebuts corresponents fins que es torni a la normalitat.

