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Normativa referent als cursets de nadons. A causa de la situació excepcional que estem vivint, 

l’hem hagut d’adaptar a les directrius de prevenció de la Covid-19 marcades per les autoritats 

sanitàries: 

• Els cursets es realitzaran a la piscina exterior coberta.  

• El punt d’accés a les instal·lacions serà el torn 3, situat a la terrassa del Vora Estany 

(veure mapa). Demanem evitar utilitzar el torn 1 del vestíbul per no generar 

aglomeracions a l’interior de l’edifici. 

• (Només no socis) Amb la mateixa targeta que us facilitarem a secretaria perquè entri 

el cursetista, també podrà entrar l’acompanyant tornant-la a passar pel lector. 

• (Només no socis) Aquesta targeta, que ja podeu passar a recollir-la a secretaria, només 

funcionarà dues vegades, una pel cursetista i una per l’acompanyant. 

• Només es podrà accedir a les instal·lacions per aquest torn 3 durant l’horari de 

cursets entre les 9.00h i les 12.00h. 

• Per sortir heu de repetir el mateix sistema, en aquest cas pels torns 3 i 4. 

• Si necessiteu targeta cotxet (fins a complir 4 anys) la podeu sol·licitar a secretaria. En 

aquest cas, s’entrarà per la porta 2 també a la mateixa terrassa. 

• IMPORTANT: en tots els espais comuns cal portar mascareta.  

• Durant l’activitat els pares no cal que portin posada la mascareta, però demanem que 

es respectin les distàncies de seguretat.  

• L’entrada a la piscina serà per les portes d’emergència dels laterals de la coberta de la 

piscina (veure mapa). Es prendrà la temperatura a tothom. 

• IMPORTANT: s'haurà de venir amb el banyador posat! Us podreu treure la roba a la 

“platja” de la piscina i haureu de deixar la bossa als armaris indicats pels entrenadors. 

• Un cop acabada l’activitat, es podran utilitzar les dutxes de la mateixa platja de la 

piscina per esbandir-se el clor, però no les dels vestidors. 

• Els vestidors només es podran utilitzar per tornar a vestir-se i es donaran 15 

minuts després de l’activitat per portar-ho a terme. 
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• IMPORTANT: no es podran utilitzar els assecadors de cabell en cap cas com a mesura 

preventiva (Els endolls tampoc funcionaran). Recomanem sortir amb gorro o similar 

per evitar refredats pels cabells molls. 

• La sortida de la piscina s’efectuarà per les portes dels vestidors (veure mapa). 

• Totes aquestes mesures es prenen per evitar contagis i per poder netejar l’entrada i la 

sortida de la piscina cada vegada que un grup entra o surt. 

• En cas d’haver d’aïllar el grup, o part del grup, es retornarà el 60% del total de l’import 

dels dies en què no s’ha pogut gaudir de l’activitat amb normalitat. 

 

Recordem que, a banda dels festius, no hi haurà curset el dissabte 3 d’abril (setmana 

santa). 
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