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Davant l’augment de contagis per COVID19 al nostre municipi i per tal de contribuir a evitar la seua 
propagació, la instal·lació creu convenient posar en marxa un paquet de mesures, addicionals a les que 
ja té implantades, durant aquesta setmana. 

 

1. No es podrà romandre a la instal·lació fora de l’horari de pràctica de l’activitat. Queda prohibit 
l’accés a la zona de cafeteria. Els acompanyants dels menors d’edat, usuaris de cursets, sols 
accediran a la instal·lació durant el moment de canviar-los. Durant el temps que dura l’activitat 
hauran d’esperar fora de la instal·lació ja siga a la zona de pàrquing, al cotxe, etc. En qualsevol 
cas, tant l’accés com l’espera s’haurà de fer seguint la normativa vigent. 

 

2. LA MASCARETA SERÀ OBLIGATÒRIA EN TOT MOMENT, fins i tot durant la realització de 
l’activitat, a excepció de les activitats en aigua.  

Per a les activitats d’aigua l’usuari es llevarà la mascareta en l’últim moment abans d’accedir a 
les dutxes de la zona de platja. Els usuaris hauran de portar una bossa de plàstic on guardar la 
tovallola i la mascareta mentre realitzen l’activitat. En eixir de la piscina, després de rentar-se a 
les dutxes de la zona de platja tornaran a posar-se la mascareta. 

 

3. En qualsevol franja horària SOLS podran accedir els vestidors els USUARIS D’AIGUA.  

 

4. Per tal de REDUIR EL TEMPS D’ESTADA ALS VESTIDORS i augmentar la seguretat: 
a. Queda prohibit l’ús de les dutxes i els assecadors tant de mans com de cabell (tampoc 

dels personals) en qualsevol  franja horària.  
b. Els usuaris faran ús de la mascareta durant tot el temps que romanen als vestidors. 

 

5. Es restringirà el bany lliure en determinades franges horàries per a reduir l’aforament en horari 
de cursets i entrenaments de clubs.  

 

6. Augment de la vigilància del compliment de les normes marcades als usuaris per tota la 
instal·lació. 

 

7. Reducció de l’aforament al 50% en tota la instal·lació, tant en la zona de piscines com a la sala 
de musculació i les sales d’activitats en sec. 

 

Aquest protocol estarà en revisió permanent en funció de l'evolució i nova informació que es dispose de la infecció pel COVID-19. 
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