Normes de règim intern piscina municipal d’estiu
MESURES EXCEPCIONALS A CAUSA DEL COVID
La Piscina obrirà seguint les precaucions, protocols i adaptacions
que requereix la situació sanitària, per tal de que resulti una activitat
agradable i segura.
Horaris- Franges horàries


Es podrà accedir a la instal·lació en una ÚNICA franja (matí o tarda)



Hi haurà a disposició el telèfon

626 020 439

per qualsevol dubte o aclariment.

Franges

Matí

Migdia / tarda

Desinfecció global
INSTAL.LACIÓ TANCADA

2

11h a 14.00h

15h a 19h

14.00 – 15.00h

Tarifes accés piscina




Les TARIFES serà a preu reduït equivalent al servei que es pot oferir.
TARIFA INFANTIL
DE 5 – 14 ANYS

1,00 €

TARIFA ADULT

1,50 €

MENORS DE 5
ANYS I JUBILATS

GRATUÏT

S’ ACCEPTA NOMÉS L’IMPORT EXACTE DE L’ENTRADA

L’aforament de la instal·lació estarà limitat per tal de garantir les
mesures d’higiene i seguretat
SALDES

*m2 útils
reals zona

m2 vasos
d'aigua

baixa 30% aforament
mitjana 50% aforament
alta 70% aforament

545

199

solàrium
m2/persona

vasos
m2/persona

aforament
solàrium

aforament
vasos

13,3

20

8

12

5,7

8,6

41,0
68,1
95,6

10,0
16,6
23,1






No es poden fer ús dels VESTUARIS ni DUTXES (L’Usuari a de venir vestit de casa)
Només s’obririen els lavabos i la zona de la farmaciola.
No es cedirà cap tipus de material a l’úsuari ( bombolletes, tabletes, corxeres, pilotes,...)
No es realitzaran activitats dirigides d’estiu, ja que ens limitaria l’accés de la resta d’usuaris.

NORMES DE L’USUARI
ABANS D’ENTRAR A LA INSTAL.LACIÓ
 Respectar les mesures de seguretat (2m)
 Previ a l’accés a la piscina, s’haurà de conèixer les condicions especials d’aquest estiu
2020 causades per la situació sanitària i signar un COMPROMÍS D’ACCEPTACIÓ I
RESPONSABILITAT.
 Per accedir a la instal·lació s’haurà de fer ÚS de calçat net ( xancletes)
 Serà Obligat desinfecció de mans i peus abans d’entrar a la instal·lació

DINS LA INSTAL.LACIÓ
 Seguir les indicacions del personal tècnic i dels SOS en tot moment
 Respectar els recorreguts de circulació de desplaçament en la instal·lació (plànol de la
piscina)
 Respectar les parcel·lacions tan en l’estança com al desplaçar-se al vas
 Respectar als altres usuaris
 Obligat caminar amb el calçat net (desinfectat prèviament) en tota la instal·lació
 Obligat dutxar-se abans d’accedir al vas.
 No es podrà asseure en cap superfície que no sigui la tovallola
 DINS L’AIGUA respectar les mesures de seguretat
 Els infants estiguin controlats en tot moment per una persona adulta i dins del seu camp
de visió, quan es trobin dins de l'aigua o a l'entorn de la piscina.

NO ES PERMET
• L'entrada als menors de 14 anys, en horari de bany lliure, si no van acompanyats d'una persona
adulta.
• Fumar ni menjar en tot el recinte de la instal·lació, exceptuant les zones destinades expressament
a aquest fi.
• L'entrada d'animals, excepte en casos especials, com els gossos pigall.
• Introduir objectes de vidre, o de qualsevol altre material esmicolable, a la zona de platja i al
solàrium.
• Utilitzar cap tipus de material (pilotes, objectes inflables, etc.) que pugui suposar un risc o una
molèstia per als usuaris,
• Córrer ni donar empentes. A la vora de la piscina s'ha de circular caminant.

