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Carta dirigida als socis de l’Entitat – 7

Benvolgut consoci,

Després de sis mesos amb la nostra Entitat tancada i acabat de passar l’estiu, hem estat
valorant la possibilitat de reobrir les nostres instal·lacions:
Per una banda, la situació general del covid 19 no és la que esperàvem tots que hi hagués amb
el transcurs del temps, continua havent limitacions que s’han de complir i mesures de seguretat a
tenir en compte.
Per altra banda, entenem que la vida segueix, que tots ens hem d’adaptar necessàriament a
aquesta “nova normalitat”, que no ens podem quedar reclosos sempre a casa i que, malgrat tot,
hem de seguir endavant.
Per tant, la Junta Directiva ha decidit que obrirem les portes als socis el proper dia 14 de
setembre a partir de les 4 de la tarda, recordant a tots els associats que hi ha unes normatives
penjades a totes les dependències que cal complir al peu de la lletra en benefici de tots.
Sapigueu que si en alguna dependència hi ha més de 10 persones, haurem d’establir torns o
solucions alternatives sobre la marxa. Ajudem tots a que aquest retorn sigui segur.
Estem amb vosaltres: Si teniu consultes o altres inquietuds, podeu comunicar-vos a través del
nostre correu electrònic: corovell@corovell.cat, o a través del telèfon 637176987. També disposeu
de la nostra pàgina web http://www.corovell.cat i de les xarxes socials INSTAGRAM i FACEBOOK
on ens podeu trobar.
Esperant que ens puguem retrobar ben aviat, us donem les gràcies per la vostra comprensió i
la vostra col·laboració en que tot vagi bé.

MOLTS ÀNIMS A TOTS

El President de la Junta de la S.C.J.T.

Antoni Justo Abad
Terrassa, a 7 de setembre de 2020
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Normativa d’entrada a les nostres instal·lacions
 Caldrà venir amb mascareta i utilitzar-la.
 A l’entrada al recinte hi haurà gel hidro-alcohòlic.
 En el tauler d’anuncis hi ha cartells indicatius i
normativa a complir.
 Es portarà un control d’aforament i es prendrà la
temperatura.
 S’ha de guardar la distància recomanada.
 No compartir objectes, estris o instruments.
 Només hi pot haver una persona a cada lavabo.
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