
INFORMACIÓ  RELATIVA  AL  NOU  SISTEMA  D’ACCÉS  A  LA  PISICINA
MUNICIPAL PER L’ESTIU 2020 COM A CAUSA DEL COVID 19, ARRAN DE
LA NOVA NORMALITAT. 

Us informem que el proper  5 de juliol  de 2020 s’obrirà la instal·lació de la
piscina municipal.

Aquest estiu i degut a la normativa aplicable per la COVID19 el funcionament,
normes d'ús, aforament i horaris es veuen modificats respecte d’altres anys.

Únicament restarà oberta la zona de la  piscina.

L’aforament màxim permès actualment és de 30 persones per torn.

S’estableixen  torns  d’1  hora  i  15minuts  per  a  l’estada  a  la  piscina.  Passat
aquest temps caldrà abandonar la zona de la piscina de forma obligatòria.

Els torns seran rotatoris.

Els  preus de  l'abonament  seran  de  35  euros  com l'any  passat  però  sense
bonificacions i sense possibilitat de reemborsament   en l’únic supòsit    que  
per la situació de la pandèmia de COVID-19, el PROCICAT actualitzi els
protocols amb l’obligació de tancar la pisicina. S’hauran d'abonar totes les
persones que hi vulguin accedir. Els menors de 8 anys no paguen

El fet d’accedir a la instal·lació implica el seguiment estricte de les normes de
seguretat i salut establertes. Qualsevol acte que vagi en contra de dites normes
o que alteri la convivència serà sancionat amb l’expulsió de la instal·lació i la
possibilitat de no poder tornar a accedir-hi durant la resta de l’estiu ( sense dret
a devolució dels imports per entrades o abonaments que s’hagin satisfet).

S’habilitarà un punt de control d'accés.

DATA D’OBERTURA: del 5 de Juliol al 31 d’agost ( ambdós inclosos)
HORARIS I TORNS:
11:15-12:30
12:45-14:00

15:30-16:45
17:00-18:15



18:30-19:45
 
Preu  abonament  individual  juliol  i  agost:  35€ i  sense  possibilitat  de
reemborsament    en l’únic supòsit    que per la situació de la pandèmia de  
COVID-19, el PROCICAT actualitzi els protocols amb l’obligació de tancar
la piscina.

Preu entrada diària: 2€, sempre   que   hi hagin places disponibles en el torn.  
 
NORMES D'ACCÉS A LA PISCINA:
 
Cal  portar i  mostrar l’abonament actual  de la piscina o bé adquirir  l’entrada
diària ( al punt de control).

Les persones que presentin símptomes de la COVID19 no podran fer ús de les
instal·lacions.

Cal rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans d’entrar al recinte (al punt
de control).

Caldrà desinfectar la sola de les sabates i accedir descalços a la zona de la
piscina. Les sabates caldrà deixar-les a la motxilla personal . 

Tant en espais tancats com a l'aire lliure, cal que es respecti la distància física
interpersonal  de  seguretat  d’1,5  metres,  amb  l’equivalent  a  un  espai  de
seguretat de 2,5 m2 per persona. Tanmateix, d’acord amb el Codi tècnic de
l'Edificació,  a  les  zones d’estança dels  usuaris  en  piscines descobertes  cal
garantir 4 m2 per persona. 

En el cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat d'1,5 m entre
persones que no mantenen una relació i un contacte propers de forma molt
habitual  és  obligatori  l'ús  de  mascareta.  No  es  poden  mantenir  distàncies
inferiors a 1 metre en espais tancats, excepte entre persones que mantenen
una relació i un contacte propers de forma molt habitual. 

Cal  seguir  i  respectar  les  instruccions  del  socorrista,  personal  de  control  i
personal de l'ajuntament.

El personal de control pot sol·licitar la vostra identificació si és necessari ( DNI i
telèfon).



No es podrà fer ús dels vestuaris.

A l’interior  del  recinte caldrà situar-se dins de les parcel·les marcades a tal
efecte.

Cal dutxar-se a la dutxa de la piscina abans d'entrar a l’aigua.

No  es  pot  utilitzar  material  auxiliar  de  joc  que  pugui  ser  susceptible  de
compartir-se ( pilotes, etc).

No es pot menjar dins del recinte de la piscina.

No es permet l'accés a menors de 14  anys sense acompanyament d’un adult.

En abandonar el recinte caldrà endur-se tots els articles personals ( tovalloles,
motxilles, etc) i dipositar la brossa personal a la paperera habilitada a tal efecte
al punt de control.

Fer  ús  del  WC  només  en  cas  de  molta  necessitat.  Per  norma  romandran
tancats.

No fumar dins el recinte.

El recinte de les piscines serà desinfectat d’acord amb els protocols establerts.


