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RECORDATORI: 

 Annex A – Protocol de seguretat en relació al COVID-19. 

A.-Els participants i persones de suport estan obligats a utilitzar mascareta en tot moment a la zona de 

varada Club i Oficina.  

Únicament serà permès no utilitzar la mascareta: 

• Als participants de la regata mentre estiguin navegant.  

• Els entrenadors i acompanyants si són a l’aigua i mentre no hi hagi més de 2 persones a bord de la 

mateixa embarcació. 

B.-Les mascaretes hauran llançar-se únicament als contenidors disposats per a això, degudament 

senyalitzats. 

C.-Els participants i persones de suport estan obligats a respectar l'aforament i els torns d'accés, si escau, a: 

• Vestuaris i dutxes. No més de 4 persones per sanitari. Està rigorosament prohibit utilitzar el servei 

de dutxa, únicament es podran utilitzar els sanitaris. 

• Oficina de regates i sala de jury. Aforament limitat a 4 persones externes a l’organització. 

D. Els participants i persones de suport estan obligats a respectar l'ordre de sortida dels vaixells a l'aigua i 

respectaran la fila corresponent, evitant avançaments i aglomeracions. Els carrets d’avarada seran retirats i 

estibats per personal de l'organització.  

S’assignarà una zona d’avarada per a cada club. Un cop s’hissi la bandera DELTA el personal de 

l’Organització anirà donant pas de sortida als regatistes en funció de l’Àrea d’avarada assignada. Cap 

embarcació NO abandonarà l’àrea assignada fins que el personal de l’Organització no els hi ho indiqui. 

E. Els participants i persones de suport estan obligats a netejar-se les mans amb freqüència. 

F. Els participants i persones de suport obeiran en tot moment qualsevol instrucció raonable que els sigui 

donada per l'AO i els seus representants. 

G. Qualsevol participant o persona acompanyant podrà ser exclosa de l’esdeveniment per l’AO si no 

compleix aquest ANNEX. 

H. tots els participants i acompanyants han de signar la declaració responsables abans d’accedir al club. 

I, tots els participants han de llegit i acceptar les mesures establertes pel Club Nàutic l’Escala en relació a la 

COVID -19 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lqB1eUSjukqpLGJ9SVJpFIb5kQPhU09Hv1nt7Meg8qVUNFM4MTBFMURMSUtCRVdJMTkxNlhQNkFJQSQlQCN0PWcu
https://www.nauticescala.com/noticies/comunicat-oficial-no7-covid-19/
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