
PROTOCOL ESPECÍFIC D'ACCÉS I ÚS DELS CURSOS DE NATACIÓ PER A 
ADULTS/ES 2020-2021

OBJECTIU
Aquest  document  pretén  fixar  les  línies  generals  de  com  s’han  de  desenvolupar  les  activitats
aquàtiques que el Patronat d'esports de Valls proposa pel present curs 2020-2021, en el context
d’excepcionalitat  derivat  de  la  pandèmia  del  COVID19  i  en  el  marc  legal  relacionat  amb  l'estat
d'emergència sanitària vigent en cada moment.

El context actual obliga a aplicar tot un seguit de mesures i recomanacions per preservar la salut de
totes les persones participants a les activitats, treballadors, famílies i de la comunitat. 

Tot  seguit  es  proposen  diverses  mesures  d'obligat  compliment  que  han  demostrat  ser  efectives
davant la COVID-19.

ARRIBADA A LA INSTAL·LACIÓ
• Serà per l'accés principal i per la porta d'entrada establerta per ser obligatori passar per l'estora
desinfectant.
• Es permetrà l'accés als vestidors 15' abans de l'inici de l'activitat.
• Els i les cursetistes hauran de venir amb el banyador posat, sempre que sigui possible, a fi d'estar
el mínim temps al vestidor.

ACCÉS ALS VESTIDORS
• L'accés pel torn serà amb tarja de proximitat. Queda anul·lat l'accés amb l'empremta digital.
• Les persones que no tenen la tarja hauran de passar per la recepció del centre.
• S'haurà de rentar les mans amb el gel hidroalcohòlic que trobareu damunt els torns. 

VESTIDORS
• L'Aforament és limitat per poder-se canviar i estigueu el temps mínim indispensable i sempre la
distància de seguretat.
• Als vestidors hi ha un gomet verd que indica el lloc per canviar-se. 
• És obligatòri l'ús de la mascareta durant el trànsit per la instal·lació i estada als vestidors si no es
manté la distància interpersonal. 
• No es pot deixar cap pertinença als vestidors. És obligatori la utilització de les taquilles. Quan
es deixin lliures s'haurà de deixar la porta oberta per tal de poder-la desinfectar.

Cursets d'adults
• VESTIDOR B:  HOMES
• VESTIDOR C:  DONES
• VESTIDOR E: HOMES  (quan es permeti l'accés)
• VESTIDOR F. DONES (quan es permeti l'accés)

ENTRADA A LA PISCINA

• S'entrarà a la piscina per la porta d'emergència del passadís, seguidament es passarà pel tunel a
dutxar-se i es col·locaran a l'espai corresponent.



L'ACTIVITAT
Personal tècnic
• Intentaran mantenir la distància de seguretat amb els i les cursetistes i en cas de no ser possible
faran ús de la mascareta.
• Es farà un esforç metodològic per fer una proposta d'activitast que impliqui el menys contacte
possible entre ells/elles.

Els i les cursetistes
• No serà necessari l'ús de mascareta.
• Els/les alumnes fora de l'aigua, mantindran la distància de seguretat establerta.

 
IMPORTANT
• Respecteu el temps d'estada al vestidor i l'aforament. Entrada a la instal·lació 15' abans i sortida
aproximadament 15' després d'haver finalitzat l'activitat.
• Els assecadors de mans i cabell, per normativa marcada per les autoritats sanitàries, no estaran
operatius.

MATERIAL IMPRESCINDIBLE
• Xancletes.  Són  obligades  pel  trànsit  en  l'interior.  En  cas  d'utilitzar  mitjons  de  bany,  també
s'hauran de portar les xancletes. 
• Casquet de bany. En cas de no portar-ne, no es podrà fer l'activitat. 
• Banyador. Recomanem dur-lo posat des de casa a fi d'estar només el temps imprescindible al
vestidor.
• Ulleres (es recomana).

Aquest protocol s'adaptarà al que les autoritats sanitàries i esportives proposin en cada moment i,
també, el que el Patronat estableixi per la millora del funcionament de les activitats.
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