
DECLARACIÓ RESPONSABLE I DOCUMENT INFORMATIU PER L’USUARI 
SOBRE MESURES i NORMATIVA IMPLANTADES A Q SPORT PER 

EMERGENCIA SANITARIA PER COVID-19 
 

 

. 
El Sr./Sra.____________________________________________________________________ , 
  
amb DNI___________________________,  per la present sol·licita la utilització de les 
instal·lacions del club esportiu Q sport . 
 
Atesa la situació i directrius decretades pel govern de l'estat, en el marc de la crisi sanitària de la 
Covid-19:  
 
 és conscient que s'han d'adoptar les mesures de prevenció de contagi de la malaltia i de seguretat 
i higiene personals a més del compliment de les següents normes durant l’ús de les instal·lacions:  
 

- Us obligatori de material protector i preventiu segons les indicacions de les autoritats 
sanitàries  

- Es farà un control de temperatura abans d’entrar al club,  
- L’usuari haurà de rentar-se les mans abans d’accedir al club i com a mínim en el moment 

d’iniciar qualsevol activitat o servei.  
- L’usuari  haurà de netejar el material que faci servir durant la seva estada al club  
- Les fonts d’aigua no estaran accessibles.  
- Cal portar una calçat per fer esport que no sigui el que es porta del carrer 
- Cal respectar la distancia de seguretat de 2 metres i evitar el contacte físic amb altres 

usuaris i treballadors 
- Donades les restriccions d’aforament l’usuari queda informat  que  hi pot haver zones del 

club (sala de fitness o piscina) on hi haurà esperes per poder accedir en cas de que 
l’aforament estigui complet o estacions no disponibles. 

- No es permetrà l’accés a les instal·lacions a qualsevol persona que manifesti símptomes 
compatibles de Covid-19 (febre, tos, malestar general...) 

- Es recomana que les poblacions de risc no acudeixin a les instal·lacions durant 
l’emergència sanitària. L’usuari assumeix el risc a nivell personal si esta dintre d’aquest 
grup de població al fer us de les instal·lacions.  

- L’incompliment o no acceptació de les normes exposades en aquest document suposarà 
que no es permeti l’accés al club.  

 
L’usuari manifesta que no te cap símptoma que es pugui atribuir a la Covid-19 (tos, febre, 
alteracions de gust o olfacte, etc.) ni pertany a cap dels col·lectius de risc, així com que no te 
coneixement d’haver estat en contacte amb cap persona infectada per Covid-19 els darrers 14 
dies. 
 
Per que consti i assumint la veracitat de les dades exposades i acceptant les normatives d’us 
especificades i finalment , fent ús dels drets garantits per la llei, declaro la meva intenció de fer ús 
les instal·lacions esportives, assumint personal i individualment totes les conseqüències i 
responsabilitats.  firma la present  
 
Firmat Sr./Sra._____________________________________________________________ 
 
 
 
 
Terrassa a  __________ de  _________________________________  de 2020 


