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Apreciats amics,

El moment actual que estem vivint, degut a la pandèmia de la COVID 19, ens fa replantejar-nos
la organització de totes les activitats del nostre dia a dia, reinventant noves formes de dur-les a
terme d’una manera segura i eficaç.
Es per aquest motiu que ens posem en contacte amb vosaltres per tal d’informar de les
mesures que hem decidit dur a terme amb tots aquells grups en horari extraescolar que
assisteixin a la nostra instal·lació.
Cal puntualitzar que quan ens referim a l’ús obligatori de la mascareta no ens estem referint a
aquells casos certificats en que l’ús de la mascareta es incompatible per motius de salut o
discapacitat tal com recull la normativa oficial.

MESURES DE CONTROL DE LA COVID 19
Entrada a la instal·lació
•

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

•

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

•

Mascareta. Obligatòria a partir de primària a la 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. Quedaran fora de servei les dutxes de l’interior dels vestidors. Els monitors
responsables de cada grup portaran als alumnes a les dutxes de l’interior de piscina un
cop acabada la activitat. La dutxa amb sabó haurà de fer-se a casa per raons de
seguretat.

•

Assecadors. Es recomana no utilitzar. Si ho feu:

•

S’haurà de fer ús dels lavabos que estan a fora dels vestidors.

•

Serà obligatori l’ús de la mascareta mentre s’utilitzi aquest espai.

•

Cadascú ha de portar el seu assecador personal.

•

Només podrà haver-hi una persona per lavabo o un menor amb acompanyant (aplicant
la mateixa normativa d'edat que per als cursets de piscina).

•

El servei del W.C. serà prioritari per les persones que ho necessitin, no sent prioritari
assecar-se el cabell.

•

Entrada de acompanyants. En els grups de primària els alumnes hauran d’accedir
sense acompanyants als vestidors per tal de garantir mes espai en el moment de
canviar-se.
En els grups d’edats inferiors ( nadons, menuts i infantils ) ho podran fer amb un
acompanyant per alumne.

•

A la hora d’entrar a piscina. El grup esperarà dins del vestidor fins que un monitor els
hi vagi a recollir per a acompanyar-los evitant així creuaments amb els grups anteriors.

•

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

Durant la activitat
•

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 esta a l’aigua ajudant a l’alumne).

•

Material. El material utilitzat serà desinfectat desprès de cada us.

•

Espai de treball. Fins a nou avís per part de les autoritats sanitàries es treballarà en
carrer doble obert ( sense surera) per tant els 6 carrers passaran a ser 3. Haurem
d’adequar les circulacions i metodologia a aquesta circumstància.

A les grades
•

Accés. Les grades romandran tancades, fins a nou avis, per motius sanitaris.
Preguem comprensió i col·laboració en aquest sentit, es un be per a tothom.
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