
De: Pilar Cabrera (FCT) <pilar.cabrera@fctennis.cat> 
Enviado el: jueves, 10 de septiembre de 2020 15:15 
Asunto: Recordatori Protocols Covid-19 - Responsable Higiene i Seguretat. 
  
Benvolguts tots, 
  
Us enviem aquest correu per tal de recordar-vos totes les mesures que cal dur a terme 
durant la pràctica esportiva a les vostres instal·lacions, tant a nivell recreatiu com de 
competicions. 
  
Cal ser conscients que la propagació del Covid-19 no es troba, ni molt menys, en fase 
de control i entre tots és molt important que prendre totes les mesures al nostre abast 
per tal d'evitar-ne la propagació. 
  
Abans de tot és important recordar-vos la necessitat de portar en tot moment (excepte 
a la pista de tennis al moment de la pràctica esportiva) la mascareta així com mantenir 
la distància de seguretat juntament amb una higiene de mans. 
  
És imprescindible que cada club nomeni, i formi, un responsable d'higiene i 
seguretat abans del proper 18 de setembre. No es permetrà la participació de cap 

equip del club en competicions oficials ni organitzar cap campionat als clubs que no 
enviïn el document adjunt (Declaració Responsable) degudament omplert a la data 
assenyalada. 
  

La formació s'ha de realizar on-line a través del següent 

enllaç https://www.youtube.com/watch?v=pGipEmQwq-

Q&feature=youtu.be  .  Un cop finalitzada cal enviar la declaració 

responsable (firmada digitalment o escanejada 

a pere.torras@fctennis.cat) amb l'assumpte "Declaració Responsable RHS". 

  
També és important recordar que TOTS els participants a qualsevol competició 
(incloses les eliminatòries per equips) cal que omplin la declaració responsable abans 
d'accedir a les instal·lacions on tindran lloc els partits. És imprescindible una declaració 
per cada nova competició o eliminatòria. https://fctennis.cat/wp-
content/uploads/2020/07/Comprom%C3%ADs-de-Responsabilitat-participants-en-
competicions-esportives.pdf 
  
Finalment a l'enllaç adjunt trobareu tots els protocols que es troben disponibles al web 
de la Federació relacionada amb la pràctica esportiva i les mesures que cal prendre 
per actuar amb responsabilitat. https://fctennis.cat/protocols-covid-19/ 
  
Quedem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o consulta al respecte. 
Rebeu una forta abraçada, 
  
  

 
Jordi Tamayo De Winne 
President 
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