
INFORME GERÈNCIA NÚM. 77/2020

Identificació expedient
Pla  de  reobertura  del  Centre  Esportiu  Municipal  El  Fornàs  el  en  fase  3  de
desconfinament el 8 de juny de 2020.

I. Pla d’actuacions general 
A nivell general s’han de garantir mesures que afecten al conjunt del centre esportiu. Es
defineixen a continuació: 

 1. Les persones que presenten simptomatologia (tos, febre, dificultat de respirar,
etc.)  que  pugui  estar  associada  amb  el  COVID-19  no  poden  accedir  a  les
instal·lacions esportives i han de contactar amb el telèfon d’atenció el COVID-19
o amb el seu centre d’atenció primària i seguir les seves instruccions. No podran
acudir a les instal·lacions esportives fins que els confirmin que no hi ha risc per
a ell o per la resta de persones.

 2. Altres instal·lacions esportives: en el cas de desenvolupar-se activitats per part
d’entitats o clubs, seran aquestes les responsables de la detecció i aplicació de
protocols per a persones que presentin símptomes. Patronat Esports de Valls
farà arribar una proposta d’accions i recomanacions.

 3. Serà  obligatori  l’ús  de  mascareta  i  guants  per  accedir  a  les  instal·lacions
esportives. Tan sols es podran retirar les mascaretes i guants en el moment de
realitzar l’activitat física, tornant a fer-ne ús al finalitzar la mateixa.

 4. Cal assegurar que la distància social de 2 metres està garantida en les zones
comunes i durant la pràctica i, en qualsevol cas, han d’evitar-se aglomeracions
de personal en aquests punts.

 5. El Centre Esportiu Municipal El Fornàs és un establiment obert al públic i, per
tant,  hauran d’implementar-se mesures per a minimitzar el contacte entre les
persones treballadores i els clients o públic.

 a) L’aforament màxim haurà de permetre complir amb el requisit de distància
interpersonal.  Seguint  les  instruccions  sobre  aforament  establert  per  les
autoritats.

 b) S’habilitaran  mecanismes  de  control  d’accés  personal,  amb  control  de
temperatura  en persones sospitoses i registre d’entrada a la instal·lació.

 c) Tot el públic, inclòs el que espera, ha de guardar la distància interpersonal.

 6. Cal  mantenir  un  aprovisionament  suficient  del  material  de  neteja  per  poder
realitzar les tasques d’higienització reforçada diàriament.

 7. Cal garantir un aprovisionament suficient de material de higiene personal per
garantir les recomanacions de les autoritats, així com diferents ubicacions en
tota la instal·lació i amb accés directe a totes les persones que es trobin en les
mateixes. La neteja de mans serà obligatòria en l’accés a les instal·lacions.

 a) Es disposa de 8 dispensadors automàtics de Hidrogel alcohòlic a:
• 1 Sala 1 activitats
• 1 Sala 2 activitats
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• 1 Sala 3 activitats
• 2 Sala fitness
• 1 sala 4 piscina
• 2 pavelló (spinning)
• 1 al torn d’accés a la piscina

 b) Es  disposa  de  9  pulveritzadors  d’oxigen  actiu  o  peròxid  d’hidrogen  per
desinfectar material
• 1 Sala 1 activitats
• 1 Sala 2 activitats
• 1 Sala 3 activitats
• 2 Sala fitness
• 1 sala 4 piscina
• 3 pavelló (spinning)

 c) Es disposa de 8 Papereres
• 1 Sala 1 activitats
• 1 Sala 2 activitats
• 1 Sala 3 activitats
• 2 Sala fitness
• 1 sala 4 pisicna
• 2 pavelló (spinning)

 d) Es disposa de paper zig zag enles següents sales
• 1 Sala 1
• 1 sala 2
• 1 sala 3
• 1 sala 4
• 2 salsa fitness

 e) Es disposa de rotlles industrials de paper
• 2 rotllos a spinning
• 2 rotllos a sala fitness

 f) Es disposa de catifa a l’entrada que s’hi afegirà Hipoclorit Sodi (NaClO) a
reducció 1:50

 g) Es  disposa  d’un  termòmetre  d’IR  per  a  mesurar  temperatura  a  usuaris
sospitosos

 8. Les persones que es trobin dins de les instal·lacions esportives hauran d’evitar
la salutació amb contacte físic, inclòs donar la mà.

 9. Es recomana al personal la neteja dels uniformes i vestuari laboral diàriament
amb temperatures superiors a 60 graus. 

 10.Els  treballadors  hauran  de  respectar  en  tot  moment  els  protocols  que
s’estableixin  i  impartir  la  normativa  de  pautes  a  seguir  als  socis,  abonats  o
usuaris. Aquesta normativa serà comunicada als usuaris mitjançant els canals
de comunicació  de  l’empresa (xarxes  socials,  pàgina  web,  cartells,  etc.).  Si
s’escau, les entitats o clubs que desenvolupin activitats seran les responsables
de comunicar i fer complir aquesta normativa als seus socis.

II. Pla d’actuacions per al Centre Esportiu Municipal El Fornàs 
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MANTENIMENT, NETEJA I DESINFECCIÓ 
Per assegurar minimitzar el risc de contagi i propagació del COVID-19 és imprescindible
establir uns protocols de neteja i desinfecció extraordinaris, així com un manteniment de
la instal·lació a l’ordre del dia. En aquest sentit s’estableix el següent:

Manteniment 
1. Iniciar  amb l’escalfament  progressiu dels  vasos de la  piscina,  la  neteja  dels

filtres d’aigua i aire i la revisió de tots els sistemes de ventilació de la instal·lació.
Segons els estudis i les publicacions, el tractament normalitzat de l’aigua dels
vasos de les piscines seria suficient per que el virus no sobrevisqui en aquest
medi.

2. Tractament contra la legionel·la: es complirà amb el Reial decret 865/2003, de 4
de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i
control de la legionel·losi. En aquest sentit, abans de la reobertura (24 maig a la
piscina i 25 maig al centre esportiu) del centre es durà a terme el tractament de
desinfecció de les instal·lacions per una empresa especialitzada. Una vegada
oberta la instal·lació, es mantindran els protocols establerts.

3. Complir  amb  el  Reial  decret  742/2013,  de  27  de  setembre,  pel  qual
s'estableixen els criteris tècnics-sanitaris de les piscines.

4. Com a possibles  mesures,  mantenir  el  sistema de cloració  entre  1,5  ppm i
*2ppm de clor, així com la filtració i la recirculació de l'aigua les 24 hores en la
piscina d’estiu, i de 3 a 6 ppm de brom en la Piscina Coberta.

5. Posar a disposició dels usuaris dispensadors amb solucions hidroalcohòliques
així com rotllos de paper i papereres a totes les sales d’activitats, la sala fitness,
l’accés a les instal·lacions, etc.

6. Instal·lacions  tèrmiques  i  sistemes  de  climatització:  Fer  les  tasques  de
manteniment  preventiu  d'acord  amb  el  protocol  establert  en  la  instal·lació,
evitant la neteja dels conductes de l'aire durant el període de post-confinament.
Els  treballadors  hauran  d'utilitzar  en  tot  moment  els  EPI’s  facilitats  per
l'empresa, extremant la protecció de les vies respiratòries. En els sistemes de
climatització  i  deshumectació,  es  mantindrà  obert  el  free-cooling  al  100%
permetent així renovar l'aire amb aire exterior.

La setmana del  25 de maig s’ha portat  a  terme el  manteniment  de tots  els
equips de climatització de tots el Complex esportiu.

7. Assegurar una ventilació adequada amb aire exterior de tots els espais interiors.
És important assegurar una ventilació regular deixant accedir el màxim aire de
l'exterior (per exemple, a través de finestres).

8. Mantenir els punts de consigna de la instal·lació en els nivells habituals. 

Neteja i desinfecció 
L’increment de les exigències en quan a la neteja i desinfecció es refereix, establertes
per les administracions responsables, suposarà un increment de la dedicació a aquesta
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tasca.  En aquest  sentit  dividirem les actuacions de neteja en dos àmbits:  l’actuació
inicial i les noves rutines.

• Actuació inicial: consisteix en una actuació de xoc a realitzar abans de l’obertura
de les instal·lacions per garantir una desinfecció inicial total en qualsevol àmbit.
Aquesta actuació es realitzarà amb els procediments i  productes recomanats
per les administracions corresponents, que consistirà en: 

◦ Un cop feta la neteja a fons inicial, es procedirà a desinfectar la totalitat de
les sales,  zones comuns,  despatxos,  vestíbuls,  vestuaris,  lavabos,  zones
d’accés  al  recinte  i  les  platges  de  la  piscina   Aquestes  actuacions  es
realitzaran  segons  els  protocols  i  procediments  establerts  .  Per  al  seu
desenvolupament es requeriran materials que són recomanats pel Ministeri
de Salut i que suposaran un cost a part.

• Rutina  de  neteja:  s’establiran  uns  protocols  extraordinaris  en  les  rutines  de
neteja per garantir la desinfecció dels espais i el material després de cada ús,
tal i com exigeix la normativa. Aquestes tasques es dissenyaran conjuntament
amb l’ empresa subcontractada, es dividiran entre l’empresa i el personal propi
de Patronat d’Esports i consistiran en reforçar la neteja en punts crítics, més
enllà de les tasques rutinàries. Aquests punts crítics són:

Espais d’activitat i material
La normativa publicada exigeix la neteja i desinfecció dels espais i el material després
de cada ús:

• En aquest  sentit,  s’estableixen franges horàries limitades per  a l’ús de cada
espai esportiu i es reserva una franja mínima d’entre 15’ i 30’ al finalitzar cada
activitat per a que el personal de neteja pugui accedir a fer una desinfecció de la
sala.

• Aquestes  tasques del  personal  de neteja  complementaran la  desinfecció  del
material  utilitzat  per  cada persona que es  demanarà als  usuaris.  En aquest
sentit, es distribuiran polvoritzadors de producte desinfectant i paper per a que
al finalitzar l’ús del material, la mateixa persona pugui desinfectar-lo i deixar-lo
llest per a la següent sessió.

• Així, les tasques del personal de neteja consistiran en el repàs de les màquines
utilitzades, la ventilació de la sala i la desinfecció del terra. o Zones comunes i
es  reforçarà  la  neteja  de  les  zones  comunes  (passadissos  i  recepció)
incrementant la seva freqüència.

• En els  vestidors  caldrà  crear  la  rutina  de  cada dues  hores  es  procedeixi  a
tancar-lo per poder portar a terme una desinfecció puntual. Caldrà anar fent els
vestidors  de  forma alterna  donant  possibilitat  a  l’usuari  a  poder  fer  ús  dels
lliures.

• Llocs d’atenció a l’usuari: esdevé un dels principals punts crítics i de major risc,
pel que s’establirà una neteja amb una freqüència més alta (cada 1-2 h) de les
zones d’atenció a l’usuari.  o Llocs de treball  i  espais del  personal:  tal  i  com
s’estableix per part de l’administració, la desinfecció dels llocs de treball ha de
ser constant. En aquest sentit, els propis treballadors disposaran de productes
de desinfecció puntual, s’establirà una neteja en una freqüència alta (2 h) i es
realitzarà una actuació a fons al final de cada torn, sobretot en aquells llocs de
treball compartits. 
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Més  enllà  d’aquestes  accions  rutinàries  llarg  del  dia,  s’estableixen  dues  grans
actuacions de neteja i desinfecció cada dia:

• Al  migdia,  s’aprofitarà  la  baixada  de  l’activitat  esportiva  per  incidir  en  la
desinfecció.

• Al finalitzar l’activitat i en horari nocturn.
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ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ

Accés del personal 
Tots els treballadors i treballadores hauran d’extremar les precaucions del contagi de la
COVID19:

1. S’elimina el control horari amb l’empremta dactilar.

2. A l’accedir  a  la  instal·lació  serà  obligatòria  la  neteja  de  les  mans  amb  les
solucions hidroalcohòliques a disposició del personal de la instal·lació.

3. Tots els treballadors del complex han de portar la mascareta i els guants, que
facilitarà  diàriament  l’empresa,  durant  la  seva jornada laboral,  excepte  quan
estigui realitzant les classes.

4. S’ha de respectar la distància social marcada per les autoritats sanitàries.

5. En  la  mesura  que  sigui  possible,  s’ha  d’evitar  el  contacte  amb la  resta  de
treballadors, afavorint  el  contacte per telèfon.  En cas de que sigui  necessari
parlar presencialment, es demana respectar la distància social.

6. Les reunions amb externs hauran de ser per vies digitals i/o telefòniques,  a
excepció dels proveïdors de manteniment si no és possible.

7. Un  cop  acabada  la  jornada  laboral  i/o  classe  es  demana  que  el  mateix
treballador faci una neteja del material que ha utilitzat.

8. Es garanteix, a través dels serveis de neteja, la desinfecció a fons d’aquells
materials que s’utilitzen entre diferents treballadors al finalitzar la classe o al
canvi de torn.

Accés usuaris amb cita prèvia 
El  procés  de  desconfinament  del  COVID19  preveu  que  es  podran  fer  activitats
esportives  i  amb  cita  prèvia  en  centres  esportius.  Podran  fer  ús  dels  armariets  a
l’entrada de la instal·lació així com dels vestidors sempre i quan ho sol·licitin i respectin
l’aforament de espai.

Els itineraris que hauran de seguir els usuaris estaran marcats al terra amb un seguit de
fletxes verdes a l’entrada, i de fletxes vermelles a la sortida. En cap cas, dos usuaris
hauran d’estar més a prop de 2 metres.

1. Els usuaris podran accedir al complex amb cita prèvia a través de la pàgina web
o per telèfon, per evitar l’aglomeració a les instal·lacions, i garantir l’aforament
establert per a cada espai esportiu.

2. S’eliminen  tots  els  accessos  de  contacte  amb  empremta  dactilar.  Els  torns
d’accés romandran activats amb polsera o targeta, i la barrera baixada.

3. No es  podrà  accedir  a  la  instal·lació  fins  10  minuts  abans  de l’activitat.  No
s’habilitarà zona d’espera a l’interior del complex, els usuaris s’hauran d’esperar
a l’exterior del complex, respectant la distància social recomanada pel ministeri
de salut.
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4. L’accés a la instal·lació per accedir a la zona del activitats dirigides i sala fitness,
es realitzarà per l’entrada principal del centre esportiu. Per la primera porta a
l’esquerra (porta retolada amb ACCÉS CEM).

5. La sortida d’AADD I SALA FITNESS es portarà a terme per la segona porta des
de la dreta  (porta retolada amb SORTIDA CEM).

6. L’accés a la piscina coberta de es realitzarà per l’entrada principal del centre
esportiu. Per la tercera porta des de l’esquerra a la zona piscina Coberta (porta
retolada amb accés PISCINA COBERTA I ATENCIÓ AL PUBLIC).

7. La  sortida  de  la  piscina  coberta  I  ATENCIÓ  AL PÚBLIC  s’efectuarà  per  la
primera porta a l’esquerra des de l’interior (porta retolada sortida piscina).

Cal controlar si porta el material obligatori per accedir a la instal·lació: 
• Tovallola
• Mascareta (se l’han de treure per realitzar l’activitat)

Accés usuaris sense cita prèvia 
Aquelles persones que vulguin venir al centre esportiu per fer qualsevol consulta sobre
rebuts,  horaris,  campus,  inclús  reserves  de  cita  o  reserva  d’espai  esportiu,  tindran
habilitada una zona especial a la recepció del complex amb una persona d’atenció a
l’usuari.

1. L’accés per l’atenció al públic serà per la porta principal, per la tercera porta des
de l’esquerra a la zona piscina coberta i ATENCIÓ AL PUBLIC (porta retolada
amb accés PISCINA COBERTA).

2. És obligatori que l’usuari accedeixi al centre esportiu amb mascareta i guants.

3. La sortida de la piscina coberta s’efectuarà per la primera porta a l’esquerra des
de  l’interior  (porta  retolada  Sortida  Piscina),  respectant  les  mesures  de
distanciament social ordenades per les autoritats.

4. En cas que hagin aconseguit cita prèvia per una activitat, hauran de sortir de la
instal·lació i entrar per la zona habilitada per l’accés a AADD o Piscina Coberta.

Mobilitat dins la instal·lació
Queden totalment prohibit romandre a les zones comunes o sales d’espera del centre
esportiu.

El complex es divideix amb 3 zones: 

• Zona 1: Sala 1, Sala 2, Sala 3 i Spinning (pavelló)

• Zona 2: Sala fitness 

• Zona 3: Piscina Coberta i sala 4
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Accés Zona 1
1. Els usuaris que podran accedir a la zona 1 seran exclusivament aquells que

tinguin cita prèvia.

2. Queda regulat l’accés total a la zona de vestidors. Per fer-ne ús caldrà sol·licitar
espai a recepció. Els vestidors disposaran d’un aforament limitat. En cas que
resti plena ocupació caldrà esperar a l’exterior.

3. Els usuaris de la zona 1 s’han de dirigir directament a les sales i situar-se a la
bicicleta que estigui lliure.

4. Si porten alguna objecte personal: motxilla, jaqueta, etc. l’hauran de deixar a les
zones habilitades a la sala o als armariets lliures.

5. L’accés  serà  pel  torn  general  del  centre  esportiu.  Accés  a  sales  activitats
dirigides i cap a sala fitness seguint la senyalització en color verd. Al finalitzar la
sessió el tècnic donarà sortida de les persones participants iniciant-se pels que
estan més pròxims a la porta i respectant les mesures de distanciament social
ordenades per les autoritats. La sortida s’efectuarà per la porta d’emergència a
l’espai  esportiu  del  pavelló  i  cap  a  la  sortida  del  centre  esportiu,  seguint  la
senyalització en color vermell.

6. L’usuari disposarà d’armariets, vestidors i lavabos precintats, després de cada
ús caldrà deixar la porta oberta d’ambdós amb el precinto trencat.

Accés Zona 2
1. Podran accedir a la zona sala 2 les persones amb cita prèvia.

2. Queda regulat l’accés total a la zona de vestuaris. Per fer-ne ús caldrà sol·licitar
espai a recepció. Els vestidors disposaran d’un aforament limitat. En cas que
s’arribi a l’aforament, caldrà esperar a l’exterior.

3. Les persones usuàries de la zona 2 s’han de dirigir directament a la sala fitness
i o situar-se a l’espai que estigui lliure.

4. Si porten alguna objecte personal (motxilla, jaqueta, etc) l’han de deixar a les
zones habilitades a la sala o als armariets de l’entrada. 

5. L’accés  serà  pel  torn  general  del  centre  esportiu.  Accés  a  sales  activitats
dirigides i cap a sala fitness seguint la senyalització en color verd. Al finalitzar
l’horari reservat el tècnic donarà sortida dels usuaris iniciant-se pels que estan
més  propers  a  la  porta  i  respectant  les  mesures  de  distanciament  social
ordenades per les autoritats  La sortida s’efectuarà per la porta emergència de
grades i cap a les escales de recepció, seguint la senyalització en color vermell.

Accés Zona 3 
1. Es podrà accedir  a la  zona 3 seran exclusivament  amb cita  prèvia  i  havent

passat el control de recepció on se’ls assignarà vestidor 1 (accés homes) i 4
(accés dones),  seguint la senyalització en color verd.

2. Només es deixarà utilitzar el vestidor per ficar-se el banyador.
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3. Els  objectes  personals  no  es  poden deixar  al  vestidor  s’han de fer  ús  dels
armariets. Al finalitzar caldrà deixar la porta oberta dels armariets per fer-hi la
posterior desinfecció.

4. A la sortida caldrà utilitzar el vestidors 2 masculí i vestidor 3 femení.

5. Al finalitzar l’horari reservat el socorrista donarà sortida dels usuaris iniciant-se
pels  que  estan  més  pròxims  a  la  porta  i  respectant  les  mesures  de
distanciament social ordenades per les autoritats  La sortida s’efectuarà per la
porta d’entrada a la piscina gran i petita i cap a les dutxes centrals, seguint la
senyalització en color vermell.
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SERVEIS ESPORTIUS
Atenent  a  les  restriccions  d’aforament  i  els  requisits  de  neteja  i  desinfecció  en  les
primeres  fases  de  desconfinament,  durant  aquesta  etapa  es  presenta  una  nova
proposta d’horaris i activitats que garanteixin els requisits establerts per l’administració: 

1. Reducció dels aforaments a 1/3 o 1/2 de la capacitat total en les fases inicials.
Es preveu un increment d’aquest aforament a mesura que vagin avançant les
fases d’acord a la normativa vigent.

2. Neteja i desinfecció de totes les zones i material després de cada ús.

3. Afavorir la circulació d’aire exterior.

4. Evitar les aglomeracions de gent en les entrades i sortides. Preveure accessos
esglaonats a les instal·lacions i activitats.

5. Realitzar una neteja i desinfecció en profunditat dos cops al dia: al migdia i al
finalitzar la jornada.

Aquesta aplicació suposa la reducció de capacitat per oferir serveis, que es tradueix en:
 

1. Recomanació de reserva online per accedir a qualsevol activitat o servei.

2. Reducció del 55%, passant d’una mitjana de 37 AADD per dia a 17. A més les
activitats  dirigides  es  realitzaran  majoritàriament  a  les  sales  1-2  i  3,  amb
possibilitat d’utilitzar també el pavelló esportiu o espais exteriors. Les activitats
aquàtiques  es  portaran  a  terme  a  la  piscina  descoberta  sempre  i  quan  la
climatologia acompanyi.

3. Suspensió dels cursets de natació de la temporada d’hivern.

4. Tractament  dels  espais  d’ús  lliure (sala  fitness  i  piscina)  com a espais  amb
accés limitat per horari i cal portar a terme la corresponent reserva.

5. Establiment de protocols d’actuació per a cada activitat. 

Sala fitness 
La limitació d’aforament per a la sala fitness serà de 40 persones. S’establiran franges
horàries d’1 hora 3 minuts. Els protocols d’ús seran: 

1. El tècnic esperarà els usuaris fora la porta sala.

2. Cal usar tovallola que ha de cobrir la totalitat de la zona de contacte.

3. Després  d’utilitzar  qualsevol  màquina  o  material  (barres,  discs,  estoretes...),
l’usuari l’ha de netejar amb el desinfectant. Hi haurà distribuïts per tota la sala
polvoritzadors  amb una dissolució  desinfectant  i  paper  per  poder  netejar  les
màquines. El personal tècnic de la sala s’encarregarà de la supervisió i el bon
ús del material.

4. Per desar el material  al  seu lloc, aquest s’ha d’agafar amb l’ajuda del paper
utilitzat per a la seva desinfecció o un de nou. 
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5. El  paper es llençarà a les papereres que hi  haurà distribuïdes amb aquesta
finalitat. 

6. A la sortida de la sala de fitness, cal que les persones es desinfectin les mans.

7. El tècnic acompanya el grup a la sortida (emergència grades primer pis)

Sales d’activitats dirigides 1,2 i 3
Aquestes  tres  sales  es  preveu que estiguin  sempre  disponibles  perquè,  quan sigui
impossible la realització de l’activitat  a l’aire lliure,  es pugui  dividir  el  grup en tres i
traslladar l’activitat de forma simultània a aquestes sales, mantenint així els protocols de
seguretat.  L’aforament de cada sala s’estableix  en 14 persones sales 1 i  2 i  de 16
persones a la sala 3. En cas que s’utilitzin, les activitats realitzades s’iniciaran amb un
interval de 15’ de temps. Els protocols d’ús seran:

1. Es permetrà l’accés 10’ abans de l’inici de la sessió.

2. El tècnic esperarà els usuaris a la porta de cada sala.

3. Es disposarà del material necessari per a la realització de la classe ja distribuït
en  l’espai   (tasca prèvia  del  tècnic).  L’usuari  s’haurà  de  posicionar  dins  els
espais delimitats.

4. En cas d’utilitzar estores, es col·locarà una tovallola a sobre. La tovallola ha de
cobrir la totalitat de la zona de contacte.

5. Després d’utilitzar qualsevol material (barres, discs, estores...) l’usuari l’ha de
netejar  amb  desinfectant.  Hi  haurà  polvoritzadors  amb  una  dissolució
desinfectant  i  paper  per  poder  netejar  el  material.  El  personal  tècnic
s’encarregarà de la supervisió i el bon ús del mateix.

6. Per desar el material  al  seu lloc, aquest s’ha d’agafar amb l’ajuda del paper
utilitzat per a la seva desinfecció o un de nou.

7. El  paper es llençarà a les papereres que hi  haurà distribuïdes amb aquesta
finalitat.

8. Abans de sortir, caldrà que les persones es desinfectin les mans.

9. El tècnic acompanyarà el grup a la sortida (porta exterior  cap a  l’emergència
pavelló)

Piscina lliure i Activitats dirigides aquàtiques en vas recreatiu 
En el vas de piscina per a la natació lliure, per al control d’aforament es procedirà igual
que a la sala fitness,  aplicant-se franges horàries d’accés i  restriccions d’aforament
d’acord la normativa vigent d ela Generalitat de Catalunya. En el cas del vas recreatiu,
s’establirà l’aforament previst per la norma en la fase que es trobi en l’obertura del local.
Els protocols d’ús seran: 

1. El personal tècnic i socorrista esperaran els usuaris a la sortida de vestidors i
informaran de la utilització carrils, aforament piscina aprenentatge i mesures de
seguretat.
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2. Les persones usuàries hauran d’accedir canviades dels vestidors i amb el calçat
adequat. Les bosses o pertinences les hauran de deixar als armariets assignats.

3. Abans d’accedir  a l’aigua,  és obligatori  l’ús  de les dutxes,  tal  com marca la
normativa de piscines.

4. No es podrà utilitzar el material de la instal·lació, cada usuari es pot portar el
seu propi material, sempre i quan estigui permès el seu ús dins la piscina. 

5. En  acabar  sessió  agafaran  la  bossa  i  el  persona  socorrista  o  tècnic
acompanyarà les persones a la sortida cap a la zona de dutxes.

12



PERSONAL DEL CENTRE ESPORTIU

Repartiment de repartiment d’EPIS 
Es  crea  un  protocol  per  garantir  el  repartiment  dels  equips  de  protecció  individual
(EPI’s) per a les diferents àrees, del qual es deixarà registre per escrit.. El repartiment
dels EPI’s es farà diàriament per part del cap d’àrea.

Per als treballadors del Centre Esportiu Municipal El Fornàs el repartiment es farà al
control d’accés 1, garantint així un repartiment controlat i la utilització d’aquests.

• És garanteix una mascareta i un parell de guants per treballador/a.

• El personal d’atenció a l’usuari disposarà mascareta, pantalla facial i a més a
més d’una pantalla de protecció facial per persona i a la recepció s’instal·larà
una mampara de metacrilat.

• El personal de recepció i neteja disposarà de mascareta i i guants de nitril i tota
la resta d’EPI’s necessaris per a la seva protecció.

• El personal tècnic disposarà de pantalla facial, mascareta i guants per portar a
terme les seves tasques.

• El personal de socorrisme disposarà de pantalla facial,mascareta i guants de
nitril per portar a terme les seves tasques-

Limitació accés a les zones comunes 

• És limitarà l’accés a la zona d’administració i recepció, a dos treballadors/es.

• Els vestidors dels tècnics queda habilitat al us individual disposant així de més
espai per poder garantir la distància social de 2 metres. Caldrà esperar si hi ha
un company a l’interior.

Torns treball 
Es reestructuren els torns de treballs per departaments per garantir així les normes de
neteja i sanejament estipulades en aquest protocol d’actuació. 

No  es  podrà  utilitzar  un  ordenador  per  diferents  persones  si  aquest,  no  ha  estat
prèviament desinfectat.

Les zones de treball on hi ha més d’una persona, queden reestructurades de la següent
manera: 

• Administració: es creen dos torns de treball un de matí i un de tarda. Amb un
espai  de  neteja  entre  els  dos  torns  per  garantir  al  desinfecció  de  material
utilitzat.

• Consergeria:  es creen dos torns de treball un de matí i un de tarda. Amb un
espai  de  neteja  entre  els  dos  torns  per  garantir  al  desinfecció  de  material
utilitzat.

13



CARTELLERIA AMB LA SEGÜENT INFORMACIÓ 

Recepció i sala de fitness
• Si tens 37'3º de febre queda’t a casa. En cas de dubte disposem de 

control de temperatura a recepció
• Aforament reduït en funció de la normativa vigent
• Reserva la teva sessió o espai d’entrenament EGOSPORT
• Respecteu la senyalització per moure’s per l’interior del Centre.
• Si pots vine amb roba esportiva des de casa.
• Respecta les distàncies tan a l'interior com a l’exterior del Centre.
• Utilitza el desinfectant per a les mans quan ho necessitis, recomanat 

abans i després de l’entrenament
• Utilitza la mascareta en els desplaçaments per l’interior del Centre.
• Rentat les mans abans de començar l’entrenament.
• Els treballadors del centre esportiu higienitzen regularment els productes.
• És obligatòria la neteja màquines, màrfegues i resta de material després 

d’utilitzar-lo. No comparteixis material.
• Utilitza solament màquines, màrfegues i resta de material disponible.
• Utilitza sempre la teva tovallola en la maquinaria
• Respecta les instruccions de neteja abans i després de l’entrenament
• Entrena amb seguretat i assumeix la responsabilitat de respectar les 

normes

Sales d’activitats
• Si tens 37'3º de febre queda’t a casa. En cas de dubte disposem de 

control de temperatura a recepció
• Aforament reduït en funció de la normativa vigent
• Reserva la teva sessió o espai d’entrenament Egosport
• Respecteu la senyalització per moure’s per l’interior del Centre.
• Si pots vine amb roba esportiva des de casa.
• Respecta les distàncies en el interior de la sala. Utilitza l’espai o la 

bicicleta assignada.
• Utilitza el desinfectant per a les mans quan ho necessitis, recomanat 

abans i després de l’entrenament
• Utilitza la mascareta en els desplaçaments per l’interior del Centre.
• Rentat les mans abans de començar l’entrenament.
• Els treballadors del centre esportiu higienitzen regularment els productes.
• És obligatòria la neteja màquines, màrfegues i resta de material després 

d’utilitzar-lo. No comparteixis material.
• Utilitza sempre la teva tovallola en la catifa
• Respecta les instruccions de neteja abans i després de l’entrenament
• Entrena amb seguretat i assumeix la responsabilitat de respectar les 

normes.

Vestidors centre esportiu
• Si tens 37'3º de febre queda’t a casa. En cas de dubte disposem de 

control de temperatura a recepció
• Aforament reduït els vestidors i reducció disponibilitat de dutxes 

distanciades a més de 2m
• Respecta l’espai i vestidor assignat per canviar-te. Si pots vine i marxa 

amb roba esportiva des de casa.
• Respecteu la senyalització per moure’s per l’interior del Centre.
• Respecta les distàncies a el interior de la sala. Utilitza l’espai o la bicicleta 

assignada.
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• Utilitza el desinfectant per a les mans quan ho necessitis, recomanat 
abans i després de l’entrenament.

• Utilitza la mascareta en els desplaçaments per l’interior del Centre.
• Rentat les mans abans i després d’accedir al vestidor.
• Els treballadors del centre esportiu higienitzen regularment els productes..
• Respecta les instruccions de neteja abans i després de l’entrenament
• Entrena amb seguretat i assumeix la responsabilitat de respectar les 

normes.
• No està permès l’ús d’assecadors ni eixugamans.

Vestidors piscina
• Si tens 37'3º de febre queda’t a casa. En cas de dubte disposem de 

control de temperatura a recepció
• Aforament reduït els vestidors i reducció disponibilitat de dutxes 

distanciades a més de 2m
• Respecta l’espai i vestidor assignat per canviar-te. Si pots vine i marxa 

amb roba esportiva des de casa.
• Respecteu la senyalització per moure’s per l’interior del Centre.
• Respecta les distàncies a el interior de la sala. Utilitza l’espai o la bicicleta 

assignada.
• Utilitza el desinfectant per a les mans quan ho necessitis, recomanat 

abans i després de l’entrenament
• Utilitza la mascareta en els desplaçaments per l’interior del Centre.
• Rentat les mans abans i després d’accedir al vestidor.
• Els treballadors del centre esportiu higienitzen regularment els productes..
• Respecta les instruccions de neteja abans i després de l’entrenament
• Entrena amb seguretat i assumeix la responsabilitat de respectar les 

normes.

Valls, 8 de juny de 2020
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