
 

 

Apreciats amics, 

 

Us informem de les mesures per tots aquells grups en horari extraescolar que assisteixin a la 
nostra instal·lació. 

 

MESURES DE CONTROL DE LA COVID-19 

Entrada a la instal·lació 

• Desinfecció de sabates. Als recipients amb líquid desinfectant col·locats a l’entrada del 
vestíbul. 

• Desinfecció de mans. Posarem a disposició dels alumnes un difusor de líquid 
desinfectant perquè a l’entrada ho puguin utilitzar per a les mans. 

• Mascareta. Obligatòria a partir de primària a l’entrada/sortida del centre esportiu, 
passadissos i vestidors.  

Des de la piscina, sobretot els primers dies,  anirem reforçant amb els alumnes la 
necessitat de seguir aquestes indicacions. 

Als vestidors 

• Mascareta. Obligatòria a partir de primària als espais comuns (vestidors). Es deixarà a 
la motxilla en el moment d’entrar al recinte de la piscina. 

• Dutxes. Seguint les indicacions de les autoritats competents, obrim dutxes per a 
tothom. Recomanen que a mida del que sigui possible feu l’ús mínim i necessari dels 
vestidors per prevenció. 

• Assecadors. Es recomana no utilitzar. Si ho feu: Serà obligatori l’ús de la mascareta. 

• Entrada d’acompanyants. Es permet l’entrada d’un acompanyant a tots els grups amb 
alumnes menors i fins a 10 anys. Es recomana, per prudència,  fer aquest ús només si 
es considera realment necessari pel bé comú. 

• A l’hora d’entrar a piscina. El grup esperarà dins del vestidor fins  que un monitor els 
hi vagi a recollir per acompanyar-los fins a la piscina. 

• Un cop finalitzada l’activitat.  Els alumnes sortiran i es dirigiren als seus vestidors 
mentre el següent grup romandrà esperant a dins del seu vestidor. 

 

 

Durant l’activitat 
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• Protecció monitors  CEM. Desinfecció de mans amb cada grup. Protecció amb 
mascareta i/o pantalla en tot moment (exceptuant aquells moments i aquells grups en 
els quals el monitor està a l’aigua ajudant a l’alumne). 

• Material. El material utilitzat serà desinfectat després de cada ús. 

 

A les grades 

Accés. Les grades romandran obertes al 100%. És obligatori l'ús de mascareta. 
 
Preguem que seguiu les indicacions referents a la distància de seguretat i qualsevol 
altra indicació preventiva. 
 
Preguem comprensió i col·laboració en aquest sentit, és un bé per a tothom. 

Altres indicacions 

• Seguint les indicacions de Salut Pública, es recomana no fer ús de mitjons de goma a la 
piscina. 
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