
MESURES PREVENCIÓ COVID19 a les Piscines de la Garriga

• El lloc de trobada aquest any serà fora de les piscines. Quedarem a les 17:30h a l'arbre que hi 
ha a fora al carrer, davant de la porta principal. Hi haurà un responsable de grup que forma part 
de la comissió d'Extraescolars de l'escola.

• Tots els membres del grup han d'entrar i sortir de la instal·lació de manera conjunta. No es 
permet entrar abans de l'hora assignada ni romandre al centre un cop finalitzada l’activitat.

• No es permet l'accés/sortida sense el responsable de grup.

• Es preservarà la distància física interpersonal de seguretat de 2 metres per a aquelles persones 
no integrades dins d’un grup estable.

• Totes les persones usuàries de més de 6 anys estan obligades a fer ús de la mascareta pels 
espais comuns i durant els trànsits entre aquests en tot moment. Durant l’estona de canvi dins 
dels vestidors, també serà obligatori l’ús de la mascareta. Recomanem el seu ús fins l’inici de 
l’activitat.

• Un cop a la piscina no és obligatori l'ús de la mascareta i es deixarà al costat de la tovallola 
( recomanem portar una bosseta per guardar-la com fan a l'escola)

• Només podran accedir a la instal·lació els/les acompanyants de les criatures menors de 7 anys i 
el responsable del grup.

• Podrem entrar a la instal·lació sempre en presència del responsable. Si s’arriba abans de l’hora 
d’entrada, caldrà esperar fora de la instal·lació.

• En tot moment, s’han d’evitar aglomeracions, contacte entre grups i afavorir l’accés esglaonat.

• S’establirà un ordre d’entrada, de sortida i de circulació per garantir que no hi hagi contacte entre 
diferents grups i entitats.

• La grada, els espais d’espera i de visualització de l’activitat romandran tancats.

• Als vestidors hi haurà paper i líquid desinfectant per netejar els bancs abans i després del seu ús.

• S'aconsella venir amb el banyador posat per evitar aglomeracions al vestuari.

• Un cop tots els nens i nenes estiguin canviats els vindrà a buscar el responsable de l'activitat de 
piscina. Cada grup té un circuit concret d'entrada a la piscina

• Les dutxes dels vestidors queden fora de servei. Es podran usar les de la platja de piscina sense 
sabó.

• Respectarem les consignes donades pels responsables de la instal·lació en tot moment.

• El responsable de l’activitat ha d’estar present durant tota l'estona. Caldrà que vetlli pel 
compliment de totes les mesures esmentades.


