
 

 

 

 

PISCINA D’ESTIU 2021 – INSTRUCCIONS D’ÚS COVID-19 

A fi de garantir el correcte funcionament i compliment de les mesures relacionades 

amb la prevenció i contenció del brot epidèmic de la pandèmia COVID-19, es proposa 

per a l’obertura de la piscina d’estiu municipal la següent instrucció d’ús. 

És obligatori: 

- Identificar-se prèviament a la recepció de la instal·lació abans d’accedir a la 

instal·lació, marcar l’entrada i sortida als torns d’accés i presentar signat el 

document de Declaració responsable. 

- Dur mascareta en tot moment, a excepció del moment de banyar-se. 

- Mantenir en tot moment la distància mínima interpersonal i entre grups de 

convivència. 

- Rentar-se les mans sovint i utilitzar els gels hidroalcohòlics. 

- Complir amb tota la normativa que sigui d’aplicació en el moment d’accedir a la 

instal·lació. 

- Respectar l’aforament màxim permès a la instal·lació i per a cadascun dels 

espais i que pot variar en funció les normatives vigents que siguin d’aplicació. 

L’aforament estarà indicat a l’entrada de la instal·lació i visible per a totes les 

persones. L’abonament per al bany públic en cap cas dona dret a utilitzar la 

piscina en cas d’aforament complert. 

- Presentar el carnet d’abonament o tiquet d’entrada a petició de qualsevol 

membre del personal de la instal·lació. En cas de no disposar de l’acreditació, 

la persona usuària haurà d’abandonar la piscina. 

- Utilitzar banyador per a fer ús de les piscines. En cap cas es permetrà banyar-

se amb roba de carrer o de qualsevol altre tipus. 

- Menjar o beure només en les zones habilitades per aquest fi.  En cas que la 

zona de pícnic o espais habilitats estiguis plens, caldrà demanar autorització al 

personal de piscina per menjar a la zona de gespa. 

- Dutxar-se abans d’accedir a la piscina. 

- Seguir els camins de circulació establerts i caminar per la part dreta. 

- Complir les normes internes de la piscina i les indicacions del personal de 

salvament i socorrisme i personal tècnic de la instal·lació. 

 

No es permet: 

- L’entrada a persones que presentin una simptomatologia compatible amb el 

virus COVID-19, que hagin estat positiu o que hagin tingut contacte estret amb 

un positiu en els darrers 14 dies. 

- L’accés de persones que pateixin malalties infecto contagioses. El personal del 



 

 

 

 

departament d’Esports pot exigir la presentació d’un certificat mèdic en el cas 

que es detecti qualsevol possibilitat de risc per a la resta d’usuaris. 

- Utilitzar aparells musicals, de ràdio o similars per escoltar música. En cas de 

voler fer ús d’un aparell musical, cal que aquest sigui de petites dimensions, 

amb utilització d’auriculars i sempre que no molesti el so ambiental. Serà 

decisió dels responsables de la instal·lació permetre la seva utilització. 

- Jugar a pilota dins del recinte. Tampoc es permetran altres activitats que 

pertorbin la tranquil·litat de les persones usuàries. 

- Cap tipus d'acte que pugui perjudicar la piscina d’estiu i la neteja del recinte ni 

cap actuació que alteri l’ordre públic o la convivència normal i pacífica de les 

persones usuàries. 

- Accedir amb taules, cadires, tendes de càmping i equips de música. 

- Accedir a la instal·lació elements de cuina com paelles, olles, etc., ni tampoc 

l’entrada de menjars que convidin a entaular-se. 

- Accedir a la instal·lació amb calçat de carrer i tampoc accedir a la zona de bany 

o vestit amb roba i/o calçat de carrer. 

- L’ús de la piscina a qualsevol persona que presenti una ferida oberta (amb 

pèrdua de sang). 

- Entrar al vas de la piscina amb maquillatges, cremes hidratants o apòsits de 

qualsevol tipus. 

- La utilització de cap tipus de material recreatiu (pilotes, inflables, etc.), excepte 

en el horaris i espais destinats a l’oci i la recreació sempre amb la supervisió 

del socorrista o responsable de la instal·lació. 

- Fer cap tipus de joc d’activitat perillosa, com pot ser, fer torres humanes, córrer, 

fer tombarelles i salts perillosos des de fora de l’aigua, empènyer, enfonsar 

ningú o practicar jocs que puguin comportar un risc físic, com tampoc jugar amb 

globus. 
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