
 
Com es pot concertar una cita i què cal tenir en compte?
 
Es podrà concertar cita telefònicament a través de la central de reserves habilitada
al  971 75 71 50, que atendrà de dilluns a divendres de 8 a 21 hores. Les
consultes generals es mantenen al telèfon d’informació habitual: 971 28 18 70.
Inicialment només es concertaran un màxim de quatre reserves per persona
durant la segona fase de desescalada 
Així mateix, la utilització de la piscina serà d’un usuari per carril i per un
temps màxim de 45 minuts. Així, aquesta segona fase s’iniciarà amb més de
5.200 reserves setmanals a les sis piscines, que tindran un horari de dilluns a
divendres de 8 a 22 hores, els dissabtes fins a les 21.30 h i els diumenges fins a
les 14.30 h. 
També es prioritzarà l’ús per a les persones majors de 65 anys, que podran
accedir de forma preferent a les instal·lacions de 8 a 10 h.
Cal tenir en compte que en aquesta fase no es podran utilitzar els gimnasos
d’abonats.
Per a complir la normativa sanitària de la segona fase de la desescalada
s’estableix el següent protocol, per al qual es demana la màxima col·laboració
per tal de reduir inconvenients davant aquesta nova situació.

A partir del 25 de maig s’obriran les piscines de Germans Escalas, S’Estel, Rudy
Fernández, Marga Crespí i Son Roca, i a partir del 28 de maig la piscina de Son
Moix, d’acord amb les mesures que determina l’Ordre ministerial, que estableix un
nou protocol d’utilització de la piscina amb reserva prèvia.
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Abans de venir a nedar és imprescindible tenir l’abonament actiu i sol·licitar
cita prèvia al telèfon 971 75 71 50 en l’horari d’atenció: de dilluns a
divendres de 8 a 21 h. Inicialment només es concertaran un màxim de
quatre reserves per persona durant els primers quinze dies.
 Es limita l’ús de la piscina a una persona per carril.
El temps màxim d’ús és de 45 minuts per persona (fins que falti un quart
per a cada hora).
 Es prioritza l’horari de 8 a 10 per a les persones majors de 65 anys. 
Durant la fase 2 no s’emetran nous abonaments ni accessos d’un dia.
 En aquesta fase els gimnasos estaran tancats
 Desinfectau el calçat a l’estora abans d’accedir a la instal·lació. 
 Desinfectau-vos les mans amb el gel hidroalcohòlic. 
 Utilitzau la mascareta segons la normativa sanitària vigent.
Manteniu una distància interpersonal mínima de 2 metres. La cabuda
màxima de les zones comunes, els passadissos, les recepcions i els
vestidors és del 30% de la cabuda i sempre tenint en compte les distàncies
interpersonals de 2 metres.
Els vestidors només es poden utilitzar per al canvi de roba, no es poden
utilitzar les taquilles ni les dutxes de l’interior. Es recomana dur el
banyador posat.
Respectau els circuits de trànsit i col·laborau amb el personal de la
instal·lació, que atendrà els vostres dubtes. 
 Dutxau-vos a la zona de piscina abans de nedar.
 Es recomana rentar tovalloles, material i banyadors.
 De les 14 a les 15 hores s’interromprà el servei per a intensificar les
tasques de neteja i desinfecció.
 Així mateix es reforçaran les tasques de neteja i desinfecció de tots els

Es limita la zona d’aparcaments al 50% de les places per als vehicles.
No es pot utilitzar l’ascensor (llevat de les persones amb mobilitat reduïda)
Abandonau la instal·lació si teniu símptomes de Covid-19.

 

     espais.

Protocol d’accés i ús de la piscina




