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1. Normativa

Accés

- Previ a l’accés el primer dia, heu de fer entrega 
de la declaració responsable que us hem fet 
arribar per e-mail.

- L’entrada al centre es farà com sempre per el torn 
de la recepció amb el xip d’accés.

- L’ús de la mascareta és obligatòria per tothom 
menys pels menors de 6 anys.

- A l’entrada i trobareu una estora per desinfectar 
les sabates.

- Trobareu a la recepció el gel hidroalcohòlic per 
les mans.

- Podrà accedir 1 persona acompanyant per cada 
cursetista fins a  6 anys. 

- Podreu accedir 20 minuts abans del curset de 
natació i teniu 20 minuts després del curset per 
poder sortir pel torn del centre.

-  Mantinguem la distància de seguretat de 1,5 /
2 metres.

Ús de vestidors

- Els cursetistes fins a 6 anys poden entrar acom-
panyats de pare/mare i/o tutor legal.

- Els cursetistes a partir de 7 anys han d’anar a 
vestidors estipulats per a ells.

- Un cop els cursetistes entren a piscina, els acom-
panyants han de sortir de vestidor i anar a la sala 
d’espera sempre que l’aforament no sigui sobre-
passat i/o sortir al carrer.

Piscina

- Els nens i nenes s’esperaran que els monitors de 
grup els vingui a recollir dins el mateix vestidor 
asseguts als bancs.

- Passaran a dutxes abans i després del curset de 
natació. Eviteu dutxar-los a vestidor com a preven-
ció de la Covid-19.

- En els  cursets de natació per menors i adults, la 
ràtio és reduïda. (considerant cada  grup de nens i 
nenes com a grups de convivència)

- Per l’ús de la piscina petita, aniran separats de la 
resta d’usuaris amb la surada habitual d’espais.

Recollida cursetistes

- Els acompanyants dels cursetistes fins a 6 anys, 
podran tornar a entrar 5’ abans de que acabi el 
curset per rebre els nens i nenes.

- Sigueu puntuals a les sortides i respecteu les 
senyalitzacions indicades. Minimitzem el temps al 
màxim per evitar conglomeracions. El temps d’ús 
de vestidors és de 20’ d’entrada i 20’ de sortida pel 
torn de recepció. 



2. Recomenacions d’higiene i seguretat

Segons la RFEN (Real Federació Espanyola de 
Natació), el protocol de prevenció és el mateix que 
apareix en l’apartat de ciutadania de la web del 
ministeri de sanitat fent referència a les indicacions 
bàsiques de protecció e higiene personal que 
coneixem. 

Higiene de les mans

Les mans s’han de rentar entre 40-60 segons, 
utilitzant la tècnica apropiada que la OMS promou, 
amb aigua i sabó i/o amb desinfectant hidroalco-
hòlic.

Distància

Mantenir sempre que sigui possible la distància 
física de seguretat establert en 1,5 a 2 metres. 

Respiració

Fem servir la mascareta per tapar nas i boca en 
totes les zones de pas. Evitar tocar-se ulls, nas i 
boca.

Les  recomanacions que fem servir són en base als 
nostres coneixements sobre el tema i sempre 
respectant les mesures que ens han marcat des de 
govern i ministeri de sanitat.

 

Conclusió

La infecció per SARS-CoV-2 per contacte amb 
l’aigua en condicions estàndards per el bany en 
piscines és nul. Demanem sentit comú i que 
tothom compleixi les normes establertes, que no 
són diferents de les que fem servir actualment a tot 
arreu.

#estaalesnostresmans


