MESURES USUARIS PISCINES MUNICIPALS ESTIU 2020
Els usuaris i els treballadors de les instal·lacions han d’observar les mesures de
distanciament entre persones i tota la resta de mesures establertes.

ACCÉS INSTAL·LACIONS:
• No poden fer ús les persones que presentin símptomes o estiguin aïllades.
• Es limitarà l’aforament, per complir les distàncies mínimes de seguretat.
• Concertació de cita prèvia telefònica per accedir, per evitar acumulació
de persones.
• L’accés dels usuaris es realitzarà assegurant la distància mínima de 2m
en totes les instal·lacions i especialment a la zona de recepció, i a la zona
de reg (gespa).
• Hi haurà cartells informatius de prevenció i higiene pública, situats a llocs
visibles de l’accés i diferents espais.
o Aforament, horaris, normes d’ús i recomanacions d’higiene,
indicant el telèfon o adreça de contacte per qualsevol consulta,
queixa, observació o suggeriment.
• Respectar les bandes al terra de la recepció, per indicar distància mínima
entre dues persones que esperen al taulell o la porta d’entrada.
• S’utilitzarà una porta d’entrada i una altra de sortida.
• Es designarà un responsable per a la supervisió.
• A l’entrada de les instal·lacions hi haurà a disposició dels usuaris:
o Un sistema per a la desinfecció de mans.
o Un sistema de neteja i desinfecció del calçat a l’entrada, i utilitzar
calçat exclusiu.
ZONES D’ESTADA I TRÀNSIT DE BANYISTES:
• Hi haurà una distribució d’espai pels usuaris per tal de garantir la distància
mínima, mitjançant senyals al terra limitant els espais.
• Tots els objectes personals (tovallola, cremes, calçat d’ús exclusiu...) ha de
romandre dins el perímetre de seguretat de cada usuari.
• Lavabos; hi haurà; Sabó amb dosificador, solucions hidro-alcohòliques,
per un sol ús, papereres amb tapa i pedal (buidades freqüentment), i s’ha
de descarregar l’aigua dels inodors amb la tapa tancada. - Es donarà la clau
a la persona responsable per fer ús dels lavabos.
• No es pot fer ús de les dutxes dels vestidors ni de les fonts d’aigua a les
piscines.
• Les persones de 6 anys o més han d’utilitzar mascaretes als espais a l’aire
lliure i tancats, quan per algun motiu justificat no sigui possible mantenir
la distància interpersonal.
•

Els nens no poden portar accessoris com pilotes, xurros… tots els objectes o joguines
que vinguin de l’exterior del recinte de la piscina.

