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Estimats socis: 

 

Des del passat 13 de març que el Club de tennis Sueca tanca les seues instal·lacions a causa de la 

pandèmia (COVID-19), les labors dels conserges s'han centrat en dues qüestions: en primer lloc, 

realitzar un manteniment general de les instal·lacions que faça més senzilla, arribat el moment, la 

reobertura del Club les quals ja es feien de manera fixa i són aquestes: 

-Tallar Gespa 

-Polvoritzar mala herba. 

-Polvoritzar per al poll les tanques. 

-Polvoritzar palmeres. 

-Esporgar les tanques del tennis, de la piscina i dels jardins. 

-Revisar calderes i cloradors de l'aigua. 

-Regar pistes de tennis. 

-Regar les plantes. 

En segon lloc, abordar aquelles tasques extres de millora previstes per a aquesta primavera, entre 

les quals destaquen les següents: 

- Desinfecció dels vestuaris, lavabos, saunes i dutxes. 

- Desinfecció del gimnàs. 

- Tasques de manteniment de la piscina (buidar i netejar). 

- Repassar els camps de futbol amb el tractor tallagespa. 

- Pintat i envernissat dels bancs de fusta, taules de pic-nic i baranes terrassa bar. 

- Pintat de bancs de tennis i pàdel. 

- Sanejat i pintat de les pistes de pàdel. 

- Pintat de sòl zona pàdels. 

- També s'ha realitzat una profunda neteja i desinfecció de totes les sales i espais freqüentats pels 

socis, i es desinfectaran amb hipoclorit els espais exteriors (terrasses i passejos). 
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Tant els membres de l'equip de manteniment del Club com el personal d'empreses subcontractades 

de lampisteria o obra de paleta que estan treballant en les obres de la caseta de la piscina del Club 

compten amb els seus corresponents equips de protecció i atenen a totes les precaucions dictades 

pel Ministeri de Sanitat per a minimitzar els riscos i evitar així contagis. 

 

RECOMANACIONS SANITÀRIES 

 

Recomanem als socis, tal com fa el Ministeri de Sanitat, que atenguen la seua responsabilitat 

personal i no mantinguen conductes de risc. Els animem a romandre en els seus domicilis i a 

contactar amb les autoritats sanitàries si perceben qualsevol símptoma de la malaltia. 

 

Salutacions, 

 

La Junta Directiva 


