PROTOCOLO DE COMPORTAMENTO
A SEGUIR NO PAVILLÓN DA XUNQUEIRA

OBRIGAS XENÉRICAS
- Sempre que sexa posible, deberá manterse a

distancia de seguridade interpersoal de 1,5 mts.
- Durante a práctica deportiva, deberase manter a
distancia de seguridade interpersoal.
- Deberán respectarse as indicacións do persoal de recepción e monitor.
- Non se poderá permanecer na instalación se non é para a práctica de
actividade deportiva.
- Os adestramentos realizaranse exclusivamente nas franxas horarias
establecidas.
- A entrada na instalación farase pola porta habitual de entrada

C.I.F.: P-1503600-G

- Deberá abandonarse a instalación pola porta traseira.

- NON ESTÁ PERMITIDO O ACCESO ÁS GRADAS.

USO DE MASCARILLA dende o 10 de setembro de 2020
- PISTA: Para usarios de 6 ou máis anos será obrigatorio o uso de máscara
ATA A PISTA, aínda que se poida garantir a distancia de seguridade.
- XIMNASIO: DURANTE TODO O PERIODO DE PERMANENCIA NA
INSTALACIÓN (incluso durante a práctica de exercicio físico)
Aforo máximo:
 Na pista:
◦ 25 persoas en cada terzo separado por cortinas
◦ 25 persoas en pista completa
 No ximnasio: 12 persoas
Vestiarios:
 Seguiranse as indicacións do pesoal de entrada e demais responsables
da instalación.
 Deberase respectar en todo momento a distancia de seguridade
interpersoal.
Pza. do Alcalde Ramón José Souto González, s/n, 15500 Fene. Tfno.: 981 49 27 07 Fax: 981 49 27 88
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