PROTOCOL CURSETS
VESTIDORS I DUTXES
És obligatori l’ús de mascareta als vestidors.
Us demanam que els infants duguin el banyador
posat i es dutxin a casa amb l’objectiu de reduir la
permanència als vestidors.
No es poden utilitzar les taquilles.

ACOMPANYANTS
Només es permet l’accés d’un acompanyant
per cursetista, que ha d’esperar fora de la
instal·lació en els centres amb capacitat
reduïda.
Els miradors de les avantsales de la piscina
estaran tancats.
Respectau els horaris dels cursets i els circuits
de trànsit establerts.
Seguiu les indicacions del personal i dels
monitors, que resoldran qualsevol dubte.
NORMATIVA GENERAL
No podran assistir a les activitats ni accedir a les
instal·lacions les persones que presentin
símptomes compatibles amb el covid-19 o que
estiguin en període d’aïllament o de quarantena
domiciliària.
És obligatori l’ús de mascareta a la instal·lació.
Desinfectau el calçat a l’estora abans d’accedir a
la instal·lació.
Respectau les mesures sanitàries i higienitzauvos les mans amb assiduïtat.
Manteniu una distància interpersonal mínima
d’1,5 m.
En tossir o esternudar, cobriu-vos la boca i el nas
amb mocador d’un sol ús o amb el colze.
La cabuda màxima dels espais comuns es
limitarà segons normativa vigent.
És obligatori dutxar-se abans de nedar, així com
l’ús de gorra de bany i sabatilles de bany o
calcetins aquàtics nets.
Es recomana rentar tovalloles, material i
banyadors.
Només es pot pagar amb targeta.

VESTUARIOS Y DUCHAS
Es obligatorio el uso de mascarilla en los
vestuarios.
Le pedimos que los niños lleven el bañador
puesto y se duchen en casa con el objetivo de
reducir la permanencia en los vestuarios.
No se pueden utilizar las taquillas.

ACOMPAÑANTES
Solo se permite el acceso de un acompañante
por cursillista, que debe esperar fuera de la
instalación en los centros con capacidad
reducida.
Los miradores de las antesalas de la piscina
estarán cerrados.
Respete los horarios de los cursos y los circuitos
de tránsito establecidos.
Siga las indicaciones del personal y de los
monitores, que resolverán cualquier duda.
NORMATIVA GENERAL
No podrán asistir a las actividades ni acceder a las
instalaciones las personas que presenten
síntomas compatibles con la covid-19 o que estén
en período de aislamiento o de cuarentena
domiciliaria.
Es obligatorio el uso de mascarilla en la
instalación.
Desinfecte el calzado en la alfombrilla antes de
acceder a la instalación.
Respete las medidas sanitarias e higienice sus
manos con asiduidad.
Mantenga una distancia interpersonal mínima
de 1,5 m.
Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz
con pañuelo desechable o con el codo.
El aforo máximo de los espacios comunes se
limitará según normativa vigente.
Es obligatorio ducharse antes de nadar, así como
el uso de gorro y zapatillas de baño o calcetines
acuáticos limpios.
Se recomienda lavar toallas, material y
bañadores.
Solo se puede pagar con tarjeta.
Agraïm la vostra col·laboració i us demanam responsabilitat i prudència
Agradecemos su colaboración y le pedimos responsabilidad y prudencia

