PROTOCOL DE SEGURETAT A LES PISCINES MUNICIPALS
Benvolguts/des,
Degut a l’excepcionalitat en la que ens trobem produïda per la COVID-19, us fem a mans
aquest document on hi trobareu tota la informació relacionada amb l’accés i l’ús de les
instal·lacions de les Piscines Municipals de Breda, elaborat a través de les recomanacions
del Ministeri de Sanitat i dels criteris per a l’obertura i funcionament de les piscines del
Departament de Salut.
La principal via de transmissió del virus SARS-CoV-2 entre persones és la via aèria, a través
de petites gotes que es produeixen quan una persona infectada tus, esternuda o parla, a
distàncies curtes. Una altra via de contagi és a través de les mans o els objectes o
superfícies contaminats per aquestes secrecions. El risc principal a aquest tipus
d’instal·lacions no és, per tant, l’aigua dels vasos, sinó que ve donat per la
confluència de persones que comparteixen un mateix espai i serveis.
Per minimitzar el risc de transmissió de COVID-19 a les piscines i a les instal·lacions
adjuntes, i tenint en compte les restriccions i mesures d’higiene i de distanciament de
seguretat determinades, s’estableixen les següents indicacions:


L’aforament de les instal·lacions quedarà reduït a 300 persones en la seva totalitat,
quedant també limitat l’aforament dins de la piscina gran a 62 persones i a la
piscina petita a 15 persones.



En el cas que l’aforament estigui complert, malgrat tenir un abonament no es
permetrà l’entrada fins que l’aforament màxim ho permeti.



En el cas que l’aforament dins dels vasos de les piscines estigui complert no
es permetrà el bany fins que el socorrista ho indiqui.



Aquesta temporada la piscina romandrà tancada de les 14.30h a les 15.00h per
a poder dur a terme una neteja i desinfecció de les instal·lacions. Aquest horari
queda sotmès a possibles canvis durant la temporada per necessitats
d’organització.



S’haurà de complir la normativa ja establerta per l’ús de les instal·lacions.



En tot moment, tant en l’entrada a les instal·lacions com dins de les mateixes
s’haurà de mantenir una distància de seguretat de 2 metres entre els usuaris, tant
dins com fora dels vasos d’aigua.



Les persones de 6 anys o més han d’utilitzar mascaretes als espais a l’aire lliure i
a qualsevol espai tancat d’ús públic que es trobi obert al públic quan per algun
motiu justificat no sigui possible mantenir la distància de seguretat

interpersonal de com a mínim 2 metres, amb l’excepció de les que s’acullin als
supòsits previstos a l’Ordre SND/422/2020, de 19 de maig.


S’haurà de desinfectar les mans abans de l’entrada i serà obligatori ús de calçat
exclusiu per les instal·lacions, en el cas de no complir-ho no es podrà accedir a la
piscina.



Es prendrà la temperatura abans de l’entrada a les instal·lacions per garantir la
seguretat dels usuaris. No es podrà accedir a les instal·lacions si l’usuari presenta
una temperatura superior a 37,5.



Tothom ha de reforçar la higiene de mans mitjançant el rentat freqüent amb aigua i
sabó i usant gels hidroalcohòlics.



S’entregarà una bossa de plàstic pel material de rebuig que s’haurà de dipositar
tancada en un cubell a la sortida de les instal·lacions.



El pagament de les entrades diàries es farà, preferentment, amb targeta de crèdit.



Les zones de vestidors i de dutxes estaran tancades i no es podran utilitzar.



És obligatori l’ús de les dutxes abans i després del bany a la piscina.



Un cop a la zona de platja, tots els objectes personals (tovallola, cremes, calçat d’ús
exclusiu per a la piscina, motxilles, etc,) han de romandre dins el perímetre de
seguretat establert, evitant el contacte amb la resta d’usuaris.



No es podrà entrar a l’aigua de manera que produeixi dispersió d’aigua, per tant els
usuaris no podran tirar-se dins de la piscina de cap forma.



Es recomana a tots els usuaris que una vegada a casa rentin banyadors i
tovalloles.



L’ús del bar es regirà per la normativa de restauració contemplada a les
successives ordres ministerials i Reials Decrets en matèria d’aforament, normes de
seguretat, distanciament i ús de mascareta.

El no compliment íntegre d’aquesta normativa facultarà de ple dret al personal de les
instal·lacions a:
1.-Advertiment verbal.
2.-Expulsió del vas d’aigua i/o de la instal·lació.
3.-Aplicació de les mesures sancionadores contemplades al reglament de les piscines
municipals.
Qualsevol dels punts d’aquesta normativa queden sotmesos a possibles canvis
durant la temporada per necessitats d’organització. Qualsevol dubte en la
interpretació del present document normatiu serà resolt per part de l’Ajuntament i
d’acord a la seva interpretació.

