
 

 

NORMES D’OBLIGAT COMPLIMENT COVID19 
 USUARIS DE CURSETS I CLUBS DE NATACIÓ 

 Esperar fora de la instal·lació fins l’hora d’entrada mantenint la distància de seguretat. Sols es podrà romandre 

a la zona de recepció en cas de consulta o inscripció, sempre respectant l’aforament indicat. 

 Complir rigorosament l’horari i temps assignat a l’activitat (accés 15 minuts abans de l’activitat, eixida com a 

màxim 30 minuts després de l’activitat). 

 Utilitzar l'hidrogel desinfectant de mans a l'entrada a la instal·lació (hi ha un dispensador que funciona amb el 

peu). 

 Portar la mascareta posada en tot el recinte (excepte en el moment de realitzar l’activitat). En el moment últim, 

abans de començar l’activitat, llevar-se la mascareta i deixar-la dintre d’una bosseta de plàstic amb el nom 

marcat en el lloc on es deixe la tovallola.  

 Serà IMPRESCINDIBLE l’accés amb el CLAUER o TARGETA D’USUARI que és personal e intransferible. En cas de 

no dur-la, l’usuari haurà d’abonar el preu d’una entrada puntual, i en qualsevol cas caldrà esperar a ser atesos 

pel personal de recepció respectant l’aforament i respectant la distància de seguretat. 

 Mantenir la distància de seguretat en tot el recinte sobre tot als vestidors i en els desplaçaments pels corredors 

respectar les senyalitzacions. 

 Utilitzar els vestidors que indicarà el personal de recepció. 

 Es podrà fer ús de les dutxes dels vestidors si no hi ha contraordre, encara que es recomana que s’estiga el 

menys temps possible. Es prega agilitat en el moment de canviar-se. De moment no es podrà fer ús dels 

assecadors (tampoc dels personals). 

 Dipositar TOTS els objectes personals a les taquilles, sense excepció i en acabar, arreplegar i netejar la taquilla 

utilitzada amb líquid desinfectant i paper d'assecat, posteriorment deixar la taquilla oberta.  

 Col·laborar en la desinfecció dels bancs del vestidor després de la seua utilització (torcar amb paper i 

desinfectant l’espai de banc utilitzat). 

 En el cas de l'accés de menors a la instal·lació que necessiten ser acompanyats (per edat o per necessitats 

especials) per un adult, aquest últim vetlarà i serà responsable del compliment de la normativa actual. El menor 

romandrà en tot moment al costat de l'adult acompanyant, des de la seua entrada a la instal·lació fins a ser 

arreplegat pel monitor al càrrec de l'activitat, no permetent-se-li rondar per la instal·lació, passar per davall del 

torn i/o eixir del recinte. 

 Dutxar-se (a les dutxes instal·lades a la zona d’aigua) abans del bany. 

 En el cas dels cursets de natació o clubs, esperar en els punts marcats a la zona de platja. 

 

LA RESPONSABILITAT DE QUE PUGUEM CONTINUAR GAUDINT DE LA PRÀCTICA D’AQUEST ESPORT ESTÀ EN LES 
MANS DE CADASCÚ. 

PER FAVOR SIGUES SENSAT I FES UN BON ÚS DE LES INSTAL·LACIONS. 
 

En cas de no complir aquesta normativa, l’empresa podrà fer ús del dret d’admissió. 

 


