GOLF LA GARRIGA
PROTOCOL D’OBERTURA

PROTOCOL DE SEGURETAT I SALUT
Mesures preventives per evitar la propagació del COVID-19

El nostre principal objectiu es fer que la tornada a les nostres
instal·lacions sigui el més segur possible per els nostres clients i
treballadors.
Des del Golf i Pich & Putt La Garriga hem establert un pla de
contingència i actuació amb les mesures contemplades dins el protocol
realitzat per la Real Federació Española de Golf i aprovat per el Ministeri
de Sanitat, adaptant aquestes mesures a les nostres instal·lacions.
Aquest protocol és d’obligat compliment per a tothom, així que us
demanem respecteu i compliu en tot moment les seves indicacions.





Totes les instal·lacions, així com el material, s’han desinfectat
prèviament.
Tot l’equip del Golf i Pich & Putt La Garriga treballa sota les noves
normes de prevenció i higiene establertes en aquest protocol.
S’ha instal·lat dispensadors de gel hidroalcohòlic pels seus clients.
S’han instal·lat a les diferents zones de les nostres instal·lacions
cartells amb els protocols a seguir.

Data de reobertura: 25 de Maig de 2020
Horari: De 09:00 h a 20:00 h de Dilluns a Divendres
De 08:00 h a 20:00 h Festius
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RESERVA PRÈVIA
Per tal d’evitar aglomeracions, tot jugador federat haurà de fer reserva
prèvia telefònicament abans d’accedir a les instal·lacions del camp.
ARRIBADA
Els jugadors amb reserva, podran accedir a les instal·lacions amb 30
minuts d’antelació.
RECEPCIÓ
Tot els jugadors i abonats hauran de passar per recepció per informar de
la seva assistència. Tots els pagament es recomana fer-los mitjançant
targeta de crèdit. L’accés a recepció estarà limitat a dues persones,
respectant el distanciament social.
SERVEIS
CARRETS MANUALS
Es podran llogar carrets manuals, que seran desinfectats abans i després
de la seva utilització.
PALS DE LLOGUER
Hi haurà servei de lloguer de pals, que seran desinfectats abans i
després de la seva utilització.
RESTAURACIÓ
Hi haurà Foodtruck amb servei de bar.
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DURANT EL JOC


Eviteu saludar-vos amb contacte físic (donant la mà, etc).



Les SORTIDES podran ser de fins a 4 persones, sempre
mantenint la distància social establerta per sanitat.



READY GOLF, s’ha de jugar ràpid i no es permet deixar passar a
una altre partida.



En el cas de pèrdua de BOLA no es pot retrocedir, es
col·locarà una bola a on es cregui correcte i es seguirà jugant.



No es permet tocar MOBILIARI ni estris del camp de golf.



Les BANDERES no es poden tocar ni treure.



Els FORATS estan elevats per tal d’evitar qualsevol manipulació.
Recollir la bola amb la màxima prevenció de contacte
possible.



No està permès l’intercanvi de TARGETES entre jugadors. Podeu
descarregar la targeta del camp a l’aplicació pitch.cat/app

CAMP DE PRÀCTIQUES

El camp de pràctiques estarà obert. Hi haurà una separació entre
estores de 3 metres. Els jugadors també hauran de respectar la distància
social recomanada per sanitat.
Les cistelles s’agafaran amb paper dels dispensadors col·locats junt a la
màquina de boles per tal ús. Aquestes seran desinfectades diàriament.
Les boles de pràctiques no es poden manipular. Aquestes també seran
desinfectades a la seva recollida.
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PUTTING GREEN
Les banderes de la zona del Putting Green i zona d’approach tampoc
es poden tocar ni treure.
Tots els forats estaran elevats per evitar la seva manipulació.
Els jugadors hauran d’utilitzar el seu propi material.

ACADÈMIA

Es podran fer classes al camp de pràctiques o de sortida al camp,
sempre sota les mesures indicades en aquest protocol i amb el
distanciament mínim entre professor i alumne de 2 metres.
A l’inici de cada classe, l’alumne s’haurà de desinfectar les mans amb
solució hidroalcohòlica disponible a l’espai de l’escola.
No està permès l’intercanvi de material entre alumnes.
Tot el material utilitzat per el professor estarà desinfectat abans i després
del seu ús.
Tots els professors seguiran les mesures oportunes, seguint el protocol.
________
Aquest Protocol podrà canviar d’acord amb el procés de desescalada
establert pel Ministeri de Sanitat i entitats competents.
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