
Normativa d’accés i funcionament
Cursets de Natació durant la pandèmia Covid-19

Mesures generals
El principal objectiu d’aquesta normativa és la realització de l’activitat dels cursets de natació per part dels nostres usuaris/es 
amb les màximes garanties possibles pel que fa a la salut, seguretat i higiene durant el període que duri la pandèmia del Covid-19. 
Aquesta  normativa  pot  anar  canviant  en  funció  de  les  indicacions  de  les autoritats sanitàries.

Els usuaris/es hauran de seguir i complir en tot moment les indicacions que els hi pugui fer el personal del centre.

• És obligatori per poder assistir a la instal·lació signar el document de responsabilitat que el centre facilitarà el primer dia abans 
d’accedir a l’activitat.
• L’ús de la mascareta serà obligatori en tota la instal·lació (inclòs als vestidors), excepte per a la pràctica esportiva. Els menors de 
6 anys no tenen l’obligació de portar la mascareta.
• Mesura i control de la temperatura de tots els participants i, pels acompanyants dels peixets (1 per cursetista). No es permetrà 
l’entrada a cap infant o adult amb una temperatura superior a 37,5 graus.
• Un cop superat el control de temperatura, serà obligatori l’ús i desinfecció amb el gel hidroalcohòlic que es situa a la recepció, 
una vegada passat el torn.
• Com a mesura de seguretat i higiene, els assecadors de cabells romandran fora de servei. Els usuaris podran portar-ne un de 
casa seva per utilitzar particularment.

Accés a l’activitat un cop dins la instal•lació
• Es recomana a tots aquells participants assistir 15 minuts abans de l’inici de la classe per tal d’afavorir una major fluïdesa en 
l’entrada a la instal·lació. 
• Per evitar superar els màxims d’aforament permesos en els vestidors, l’ús d’aquests només serà habilitat per bescanviar de roba 
al nen/a.
- Grup peixets: 

- L’accés al vestuari quedarà limitat a 10 cursetistes amb el seu respectiu acompanyant. 
- El monitor/a romandrà 10 minuts abans de l’inici de l’activitat al vestidor per controlar i recollir als infants per accedir a la piscina. 

- Grups cavallets: 
- L’accés al vestuari quedarà limitat a 15 cursetistes.
- El monitor/a recollirà al grup 15 min. abans del començament del curset i els portarà als vestidors perquè es canviïn de roba, 
ajudant-los en tot allò que sigui necessari i garantir que es compleixen les mesures de seguretat establertes.
- 5 minuts abans de l’inici, els nens accediran a la piscina acompanyats del monitor/a.

Finalització i sortida del curset
• Un cop finalitzat el servei, i abans de retornar al vestidor, el monitor serà l’encarregat de garantir una dutxa abans d’abandonar la 
piscina, a les dutxes d’accés a piscina per tal d’eliminar el clor pertinent. No es podrà fer ús de les dutxes dels vestidors.
- Grup peixets: 

- Un cop finalitzada aquesta dutxa serà el tècnic l’encarregat de dur als participants un altre cop al vestidor. 
- El pare/mare accedirà puntual al vestidor a l’hora assignada (18:20h o 19:20h segons el grup) per canviar-li la roba. Disposaran 
d’un màxim de 15 min.

- Grups cavallets: 
- El monitor acompanyarà al grup al vestidor. L’accés dels tutors quedarà prohibit exceptuant casos autoritzats per la coordinació 
del centre. 
- En el vestidor hi haurà un monitor de suport per ajudar si s’escau als nens/es i garantir que es compleixen les mesures de 
seguretat i higiene.
- La recollida dels nens/es es realitzarà al mateix lloc que s’ha habilitat per l’entrada i els acompanyarà un responsable. Aquesta 
zona podrà variar segons les necessitats.
- Només podran sortir sols aquells nens que presentin l’autorització signada pels pares/mares/tutors. (La podeu descarregar a 
la web, a l’apartat de cursets de natació).
- Es prega màxima puntualitat també a l’hora de recollir als nens.
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