
NORMES GENERALS COVID-19: 

 

- S'autoritzarà l'accés del públic general a la instal·lació, respectant les limitacions 

d'aforament marcades en la normativa vigent. El públic només tindrà accés a la zona 

de graderies numerades i restauració.  

 

- Serà obligatori l'ús de màscares en tot moment a l'interior i, en l'exterior només en el 

cas que no pugui respectar-se la distància mínima de seguretat d’1.5 m.  

- Serà obligatori respectar la distància de seguretat d’1.5 m. 

- Es desinfectaran diverses vegades al dia les zones d'ús comú de tota la instal·lació 

(banys, seients, taules, etc.). 

- Es disposarà de gels hidroalcohòlics en tota la instal·lació amb els quals es podran 

desinfectar les mans amb freqüència. 

- Es faran tasques de ventilació periòdica en els espais tancats.  

- Es recomana portar l'entrada descarregada en el mòbil per a evitar al màxim el 

contacte amb paper. 

- S'assegura traçabilitat del públic. 

- Els recorreguts d'entrada i sortida, de les zones de públic estaran separades ja sigui 

amb tanca metàl·lica o catenària. Es prega respectin els sentits de circulació. 

- En les zones de bar on es disposen de taules i cadires cal respectar els 1,5 m de 

distància de seguretat. 

- L'aforament i distribució de seients compliran amb les distàncies de seguretat 

requerides. 

- No es podrà menjar mentre es camina. Es disposaran de taules i cadires per a poder 

gaudir del servei que ofereixen els Food Trucks en la Zona del PoloPark ESTRELLA DAMM i en la 

zona de competició. Aquestes hauran de respectar la distància d’1,5 m . 

- En cas de tenir símptomes compatibles amb la malaltia es prega que no acudeixin a 

l'esdeveniment. 

- Si alguna persona presenta símptomes deurà avisar a l’organització immediatament. 

D'aquesta manera, es podrà informar les autoritats competents. 

- S'actualitzaran aquestes normes segons indicacions del Departament de Salut. 


