INFORMACIÓ COVID-19. MESURES DE SEGURETAT I PORTOCOLS GENERALS
UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL
Ateses les circumstàncies especials hem elaborat diversos protocols i instaurant les mesures
necessàries de seguretat i prevenció amb l’objectiu de reempendre les activitats amb les
màximes garanties de seguretat.
Tots els protocols, normatives i recomanacions són flexibles i les anirem modificant i adaptant
depenent de l’evolució de la Covid-19 i seguint les indiccions que determinin les diferents
administracions.
Us demanem tota la col·laboració, responsabilitat i comprensió per tornar a l’activitat habitual
de la nostra entitat i gaudir-ne amb tota seguretat.
MESURES DE SEGURETAT GENERALS
1. Mascareta. D’ús obligatori dins la UES per a qualsevol activitat/tràmit.
2. Higiene: En entrar a la UES us facilitarem gel hidroalcohòlic.
3. Distància: És obligatori respectar les distàncies de seguretat i es respectarà l’aforament dins
l’entitat, evitant aglomeracions i cues.
4. En totes les reunions i/o activitats dins l’entitat es controlarà l’assistència per tal de poder
assegurar la traçabilitat en cas necessari.
5. En les activitats culturals dins la sala d’actes es limitarà l’aforament segons la normativa
vigent i farà un control de les persones assistents per tal de poder assegurar la traçabilitat
en cas necessari.
MESURES D’ÚS BOULDER
1. Aforament limitat (màxim 4) i caldrà respectar la distància de seguretat amb altres usuaris
a menys que es tracti de grup de convivència.
2. Cal fer reserva prèvia trucant al 937 25 87 12 (tardes)
3. Es faran torns de 50 min a partir de les 5 de la tarda (de 5 de la tarda a 9 del vespre)
4. Només es permet l’ús de de magnesi líquid.
5. Obligatorietat d’ús de mascareta excepte en el moment de la pràctica esportiva.
6. No es podrà fer ús del vestuari.
7. No es podrà fer ús del llibrets de vies.
8. Diàriament es farà neteja de preses i altres elements d’entrenament.
9. Tots els socis/es usuaris del boulder hauran de signar la declaració responsable COVID abans
de fer ús del boulder.

MESURES GENERALS EN SORTIDES/EXCURSIONS/ACTIVITATS PROGRAMADES
1. Potenciem les inscripcions online per a totes les nostres activitats. I a través de la web també
es poden realitzar altres tràmits com altes de socis, tramitació de llicències.. tot i que com
sempre, també es poden fer presencialment a secretaria.
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>> Horari secretaria:
- De dilluns a divendres de 17 a 21 h
- Els dimarts i dijous també de 10 a 12 h, horari preferent per a persones
grans
E-mail: inscripcions@ues.cat
Abans de cada sortida/excursió, tots els participants hauran de signar la declaració
responsable COVID19.
Recomanem prendre’s la temperatura abans participar en qualsevol de les nostres
activitats.
Nombre de participants: es respectarà la normativa vigent en aquell moment. I si es
considera necessari, es limitarà el nombre màxim de participants encara que no hi hagi
limitació.
Durant la sortida/excursió:
- Caldrà respectar la distància de seguretat en tot moment (durant la
caminada, en les parades..),
- No es podrà compartir cap tipus de material (aigua, bastons, menjar...)
- Cada participant serà responsable de portar la seva mascareta i gel
hidroalcohòlic
En cas de fer la sortida amb autocar:
- L’aforament de l’autocar serà el de la normativa vigent. Tot i que si es
considera necessari, es farà el trajecte amb un autocar amb major
nombre de places que els participants.
- Durant el trajecte, és obligatori l’ús de la mascareta i es netejaran les
mans amb gel hidroalcohòlic abans de pujar l’autocar i també en baixar.
En cas de fer la sortida amb cotxes particulars:
- Si es comparteix cotxe amb persones no convivents caldrà que tots usin
mascareta . I recomanem rentar-se les mans abans de pujar i baixar del
vehicle.
En els cursos de formació (escola de muntanya UES i altres), també es prendran totes les
mesures anteriorment descrites.
En cas de detectar-se un positiu COVID19 es seguiran els protocols decretats pel
departament de Salut.

Sabadell, setembre de 2020

