NORMATIVA PISCINES
Mesures COVID-19
o Haver signat Declaració responsable per a poder fer ús de les instal·lacions de les piscines
municipals.
o Utilitzar les instal·lacions de les piscines municipals els dies que correspongui segons els torns
i horaris establerts per l’Ajuntament, per tal de complir amb la normativa d’aforament i la
traçabilitat de les persones.
o No utilitzar les piscines si heu tingut contacte estret amb persones que hagin donat positiu
de COVID-19 els darrers 14 dies.
o No utilitzar les piscines en cas de tenir símptomes compatibles amb COVID-19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...).
o Prendre’s la temperatura, així com als menor a càrrec, abans d’anar a la piscina.
o Venir amb mascareta.
o Per accedir a les instal·lacions:
- Mostrar la identificació corresponent a la persona de control d’accés.
- Ficar-se el calçat de piscina (xancleta) a l’arribada al recinte. El calçat de carrer s’haurà
de recollir en una bossa.
- Desinfectar les soles del calçat de piscina en el lloc habilitat.
- Desinfectar les mans amb gel hidroalcohòlic.
- És imprescindible l’abonament per accedir al recinte.
o Dins al recinte de les piscines:
- Ús obligatori de calçat de piscina (xancleta) en tot el recinte.
- Mantenir la distància de seguretat amb la resta d’usuaris que no són del nucli familiar
(mínim 2m) en tot moment. Tant fora com dins de l’aigua.
- Establir-se en una de les parcel·les lliures, que s’haurà delimitat en la zona de gespa.
- En els desplaçaments per dins al recinte és obligatori la utilització de mascareta i calçat
de piscina (xancleta).
- Els vestuaris i dutxes romandran tancats. No es podran utilitzar.
- Les dutxes del costat de la piscina estaran obertes per tal que ens puguem dutxar abans
d’entrar a l’aigua, no estarà permès la dutxa amb sabó.
- No es pot utilitzar la zona de platja de la piscina per prendre el sol. Només s’utilitzarà
com a zona de pas.
- Dins a l’aigua s’ha de respectar en tot moment als altres usuaris (no escatxigar, no saltar,
i no molestar).
- Es prohibeix l’ús de material de joc com: pilotes, objectes inflables, pistoles d’aigua...
- No hi haurà cadires d’ús públic. Si algú necessita cadira, l’ha de portar d’ús personal de
casa.
La normativa COVID-19 preval sobre la normativa general d’ús de piscines.
En cas de no complir les normatives relacionades amb les mesures contra el COVID-19,
L’expulsió serà DEFINITIVA.
El personal de la piscina i els socorristes tenen la potestat d’EXPULSIÓ d’usuaris.

