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REOBERTURA
GOLF MONTANYÀ

Protocol de seguretat i salut per a socis jugadors

GOLF
MONTANYÀ

El Brull
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MESURES TEMPORALS
Aquestes instruccions s’han definit com a mesures de MÀXIMA SEGURETAT, seguint les indicacions i disposicions legals de les institucions. Un cop l’estat de risc d’infecció variï, aquestes s’aniran adequant conforme el
grau de risc determinat. El personal del club, ha rebut formació especifica sobre la realització de pràctiques segures vers el risc d’infecció del COVID-19. Igualment el personal es sotmet diàriament a proves vers el control de la
temperatura corporal a fi de minimitzar els riscos d’infecció dels socis i usuaris.
La teva aportació responsable és bàsica per a poder mantenir les instal·lacions del club segures, per aquest
motiu, us demanem que seguiu escrupolosament les instruccions d’aquest manual.

NORMES BÀSIQUES
1_

2_

3_

Si has estat en contacte amb algú
positiu o tens algun símptoma del
COVID-19 (mocs, tos, febre, malestar), per la seguretat de la resta
d’usuaris no hauràs de venir al club
fins a tenir la confirmació de negatiu
o de restar 14 dies a casa, segons el
cas. El club disposa de mecanismes
per al control de temperatures per si
tens dubte del teu estat de salut –
Consulta el personal.

Es recomana l’ús de mascareta a
les zones comuns. Sense detriment
de l’ús de gels desinfectants, el
rentat de mans ni el respecte de les
distàncies de seguretat de mínim 2
m tal i com s’indica en els diferents
espais.

No toquis cap material que no sigui
teu (tovalloles, guants, carros, “arreglapiques”, tarja resultats, boles,...)
El club ha incrementat les neteges i
desinfeccions dels espais en nombre
i qualitat de les mateixes, adaptant
les sistemàtiques de neteja al grau
de desinfecció requerit per a la
protecció dels socis i usuaris.

ZONES D’ACTUACIÓ

1. Aparcament

2. Pro-shop

3. Casa Club

4. Vestidors, lavabos
i Control

5. Caddy Master i
Reserves

6. Camp de
pràctiques

7. Caseta Serveis
Starter Forat 1

8. Recorregut
de joc
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1. APARCAMENT
2m

Estaciona en places alternes

Distància de seguretat

Papereres inhabilitades

El vehicle s’ha d’estacionar
en places alternes, garantint
així la distancia mínima de
seguretat.

Mantenir distància de seguretat de 2 m entre persones.

Les papereres i elements de
contacte han estat inhabilitats.

40 min.

Minimitza el temps

Accés amb reserva prèvia
i màxim 40’ abans

Accés Caddy Master
i reserves

Minimitzar el temps d’estada
a la zona d’estacionament.

Per evitar aglomeracions a
les zones comuns i zona de
pràctiques, no està premés
l’accés al club amb una antelació superior a 40 min. de
l’hora assignada de sortida.

Ús de la rampa lateral per
accés a la zona del Caddy
Master i reserves.

Esperar dins el vehicle
Si vens a buscar a un menor
o persona unitat del teu nucli
familiar, en cap cas pots
abandonar el vehicle. T’has
d’esperar dins el vehicle fins
l’arribada del familiar.
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2. PRO-SHOP

Tancament provisional
Recollida Green fees, venda boles i altres consumibles
habilitats a la zona Caddy Master. Si cal quelcom de la
Pro-Shop el personal li ho lliurarà – queden prohibides
les proves i devolucions de tèxtil i material.

3. CASA CLUB

Accés amb cita prèvia
Accés Oficines només amb
cita prèvia confirmada.

Segueix indicacions

Segueix indicacions del
personal

Segueixi indicacions mostrades.

Seguiment indicacions personal i distàncies de seguretat.

Només permès accés a restaurant i banys del restaurant. No existeixen zones de contacte social habilitades.
El restaurant, no depèn de l’àmbit del club, tot i així se li
demana el compliment estricte, com a mínim de les
mesures legals establertes per a serveis de restauració.
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4. VESTIDORS, LAVABOS I CONTROL

Tancament provisional
Tancament provisional de l’accés a la zona- fins a nou estat. Només accés del personal. Les sabates s’entregaran el primer dia que faci ús de les instal·lacions; a partir d’aquest moment les sabates
romandran sota custodia del propi soci, havent-les de dur des de casa a partir de la entrega per part
del personal del club i fins a nou avís. No es recolliran ni custodiaran les sabates de carrer per a la
seva guarda. Si ho desitja, de forma anàloga podrà recollir les seves pertinences custodiades a les
taquilles dels vestuaris.
Mesures de contenció definides i sistemàtiques d’aplicació. (Maquina vending i lavabos fora de
servei- accés escales restringit al personal del club- només accés per recollida seguint indicacions
i per zona Caddy Master)
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5. CADDY MASTER
1

Punt habilitat per a adquisició Green Fees,
Boles i altres consumibles. Heu de passar
obligatòriament pel Caddy Master per fer el
check-in.

2

Punt habilitat per a la recollida de residus.

3

No es pot accedir a l’interior del Caddy
Master. Cal seguir indicacions d’ubicació i
distància de seguretat indicades a terra.Només el personal del club pot accedir a
l’interior de la zona del caddy master per
entregar el material dels socis o de lloguer.

Respectar les mesures
i evitar contactes

Reserves amb 24 hores
d’antelació: on-line,
e-mail o telèfon

4

Si dipositeu pals i bosses al Caddy Master
ha de ser amb caputxes posades, aquests i
la bossa de pals seran desinfectats a cada
entrega.- Recolliu i entregueu el material als
llocs indicats. Tot el material del Caddy
Master ha estat desinfectat.

5

Seguiu les instruccions del personal per a
l’ús de carros i/o vehicles.

6

Punt entrega de cistelles de boles pel camp
de pràctiques.

No es permeten
pagaments en efectiu

Papereres i contenidors
habilitats

Cal respectar les mesures
proposades pel club i evita
contacte físic: donar la mà,
etc.

Reserves a través de la pàgina web, e-mail o mitjançant trucada telefònica.
S’elimina temporalment
la reserva presencial. Les
targetes verdes i correspondències no poden fer
reserves.

Pagament greenfees a
zona habilitada al Caddy
Master. Pagament targeta crèdit o dèbit.

S’han habilitat paperes i
contenidors per a la recollida de residus.

Buggies
individuals

Desinfecció
de bossa

Màxim 4 jugadors
cada 10’

Equipació

Permès ús de buggies i
vehicles, que seran desinfectats a cada ús. Ús individual dels vehicles excepte
nucli familiar. Les neveres
i rentaboles dels vehicles
estan precintats i no es
poden utilitzar.

Carros, pals i bosses,
seran desinfectats a cada
ús pel personal del club.
No es realitzarà servei de
neteja de pals.

Els partits seran d’un
màxim de 4 jugadors
cada 10 minuts. No es
permeten acompanyants
excepte jugadors amb
discapacitat o classes amb
professors.

Els jugadors portaran la
seva pròpia equipació
(sabates incloses) des
de casa.
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6. CAMP DE PRÀCTIQUES
3m

Estricte compliment
dels horaris

Distància de
seguretat

Prohibit
acompanyants

Gels
Hidroalchòlics

Estricte compliment dels
horaris i zones assignades. En els horaris en que
el professor hi és present,
ell serà el responsable.
Seguiu les seves indicacions.

Compliment distàncies de
seguretat de mínim de
3 m.

El nombre de persones al
camp de pràctiques està
limitat (6 persones zona
superior + 3 persones zona
addicional costat camí i
5 persones zona tee line).
No es permeten acompanyants excepte jugadors amb discapacitat o
classes amb professors.

Ús del gels hidroalcohòlics.

Papereres
inhabilitades

Putting
Green

Boles camp
de pràctiques

Zones lúdiques
inhabilitades

Les papereres i elements
de contacte han estat
inhabilitats.

S’han eliminat les banderetes del putting green i
existeix resort que evita
que la bola quedi completament embocada.

Màquina de boles restringida a l’ús del personal.
Entrega de cistelles de
boles netes i desinfectades al Caddy Master.

No es pot fer ús de bancs
ni de zones lúdiques.

Escola de golf

Classes individuals

L’Escola de Golf romandrà tancada fins a nou
avís.

Les classes particulars per professionals del club, es
podran realitzar mantenint les normes de seguretat
establertes. Màxim assistents 4 jugadors.
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7. CASETA DE SERVEIS
STARTER FORAT 1

Prohibit acompanyants
No es permeten acompanyants excepte jugadors amb
discapacitat o classes amb
professors.

Rentat de mans
obligatori
Rentat de mans obligatori en
l’ús dels serveis.

Distància de seguretat
Manteniment distàncies establertes.

Gels Hidroalchòlics
Ús dels gels hidroalcohòlics
abans i després de l’accés.

Màquines de
vending habilitades

Punt habilitat
per l’ús de WC

Les maquines de vending
estan habilitades per a
l’adquisició d’aigua i productes- Instruccions especifiques
d’ús.

Punt habilitat per l’ús de WC
Es poden utilitzar els lavabos abans de començar a
jugar el forat 1. Al acabar de
jugar el forat 9 o començar a
jugar el forat 10 i en finalitzar el forat 18. L’accés als
lavabos està limitat a torns
d’una sola persona. Es
reforçarà la seva neteja i
desinfecció. No es contemplen altres usos.
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8. RECORREGUT DE JOC
4-5m

Estricte Compliment
dels horaris

Distància de
seguretat

Prohibit
acompanyants

Màxim 4 jugadors
cada 10’

Estricte compliment dels
horaris i temps de joc
assignats. No està permesa l’arribada al tee del 1 /
10 fins a 5 minuts abans
de la seva hora de sortida.

Compliment distàncies de
seguretat de 4-5 m en tot
moment, especial cura al
green. Ready Golf, juga
ràpid, no es permet cedir
el pas a un altre partit.

No es permeten acompanyants excepte jugadors amb discapacitat o
classes amb professors.

Els partits seran d’un màxim de 4 jugadors cada 10
minuts. Sortides 18 forats
pel tee 1 i 9 forats pel tee
10 (durant 1h 30 min des
de la primera sortida del tee 1).

Targeta de joc
individual

Gels
Hidroalchòlics

Neteja de boles
de joc

Banderes

No està permès l’intercanvi de targetes de joc entre
els jugadors del partit.

Utilitza els gels hidroalcohòlics sempre que sigui
necessari- forats 6, 12, 18 i
caseta serveis starter forat 1.

S’han retirat els rentaboles del camp. Per netejar
la bola hauràs de portar
una tovallola personal.

Prohibició de tocar, moure
o retirar la bandera (existeix resort que evita que la
bola quedi completament
embocada).

Papereres inhabilitades

Zones deshabilitades

Tees i boles perdudes

Bunkers

No abocar residus durant
el recorregut de joc (acumular en bossa que se us
entregarà al caddy master)
que es dipositarà al finalitzar al contenidor ubicat
al caddy master.

No fer ús de les zones de
fonts o de descans del camp.
Està prohibit parar a les
zones de bancs. Estan inhabilitades. Igualment no es
pot tocar les campanes dels
forats 3 i 16, totems d’informació dels forats, etc.

No es recolliran els tees
ni les boles perdudes que
es trobin pel camp.

S’han retirat els rastells
de les zones de bunker,
un cop s’abandonin aquestes zones es reposarà en
la mesura d’allò possible
la zona (ús de peu i pal).
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DESPRÉS DE JUGAR

Comiat

Neteja

Evitar allargar els comiats i
qualsevol contacte físic.

Aparcament

No es permet netejar els pals
ni la sabates.

Es recomana anar directament del camp de Golf a
l’aparcament.

Aparcament

Accés
Restaurant

Accés Caddy Master - Camp

Oficina (Cita prèvia)
Pro-Shop
Vestidors

Recollida de
material

Restaurant

Fi forat 9

Caddy
Master
Accés
Restaurant
des del Camp

Sortida

Retorn de
material

Fi forat 18

Caseta Sortida
Serveis

Tee 1

Tee 10
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