
 

 
 

NOTA INFORMATIVA Núm.: 1 Data: 07/04/2021 Hora: 14.00 h 
  
Número de pàgines: 2 
 
 

 
PROTOCOL COVID 

 
Recordem a tots els participants que estem en una situació epidemiològica complicada i que 
poder celebrar activitats esportives comporta respectar les directrius que ens ho permeten. 
 
 
- Es prega als equips inscrits que només es desplacin amb el personal estrictament 

necessari per a desenvolupar l’activitat esportiva. 
 

- Respectar la distància física interpersonal SEMPRE de 1,5m  
 

- Queden prohibides les salutacions de contacte 
 

- Preservar al màxim grups estables i de treball – NO INTERACTUAR AMB ALTRES 
EQUIPS. 

 
 

- L’ús de mascareta es obligatori EN TOT MOMENT  
 

 
 
Adjuntem a aquesta Nota el formulari que els membres de cada equip (pilot i copilot) hauran de 
presentar degudament complimentat, a l’Hotel Blaumar, el divendres 9 d’abril, en el moment de 
recollida de la documentació, a la seva hora de convocatòria (DECLARACIÓ RISC COVID-19 de la 
FCA).  
 
 
 
 
 

 
Jordi Barrabes 
Director de cursa 
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