AJUNTAMENT

D’ALBESA

NORMES DE RÈGIM INTERN DE LES PISCINES MUNICIPALS D´ ALBESA
És d´obligat compliment:
֎ Presentar l´abonament per accedir al recinte.
֎ Desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlica a l’entrada de la instalꞏlació.
֎ L´ús calçat de bany per accedir a les instalꞏlacions i de roba bany per banyar-se.
֎ Respectar el circuit d´ entrada, sortida i trànsit per les instalꞏlacions. Entrada i circulació per la
dreta.
֎ Dutxar-se abans d´ entrar a l´ aigua.
֎ Mantenir la distància de seguretat de 1´5 metres entre persones no convivents. Les unitats
familiars podran romandre juntes però hauran de mantenir 1,5 metres de distància amb
altres persones.
֎ Mantenir tots els objectes personals (tovallola, cremes, calçat d’ús exclusiu per a la piscina,
motxilles, etc,) agrupats a la tovallola, evitant el contacte amb la resta d’usuaris.
֎ Seguir en tot moment les indicacions dels socorristes i personal responsable de les instalꞏlacions.
֎ Respectar les normes de seguretat i als altres usuaris.
֎ Que els nens que no saben nedat duguin un dispositiu de seguretat adaptat a la seva edat.
֎ Recollir tota la brossa i dipositar-la a les papereres abans d´ abandonar el recinte.
No és permet:
֍ L´ ús de material a l´ aigua , a excepció dels sistemes de seguretat per a nadons i material d´ ús
personal per a natació.
֍ L´accés a les instalꞏlacions a persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament
domiciliari per COVID-19 o que es trobin en període de quarantena per haver tingut contacte estret
amb persones diagnosticades de COVID-19.
֍ L´accés a persones amb malalties dermatològiques infecto-contagioses i a persones amb signes
evidents de manca d´ higiene.
֍ Saltar, córrer, esquitxar, empentar i tot allò que el personal responsable consideri molest , perillós
o que envaeixi l´espai de seguretat d´ altri.
֍ L´entrada d´ animals a excepció de gossos pigall.
֍ Accedir amb roba i calçat de carrer a la zona de platja.
֍ Fumar a la zona de platja.
֍ Queda prohibit l´ ús dels vestidors.
֍ Queda prohibit l´ ús de les instal·lacions fora dels horaris d´ obertura al públic.

❖ Les condicions associades a la normativa Covid es poden veure alterades en funció de les
indicacions del PROCICAT i del Departament de Salut al llarg de tota la temporada.

Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s´estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d´ús públic
RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.
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