CONDICIONS DE L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DE LA PISCINA
MUNICIPAL DE PORRERA DURANT LA TEMPORADA 2020
INTRODUCCIÓ
Degut al risc que segueix existint de contagi del virus SARS-COV-2, aquest any a la
Piscina Municipal de Porrera s’han d’adoptar unes condicions d’ús excepcionals i
diferents a altres anys. Segons les autoritats sanitàries, el principal risc no es troba a
l’aigua, sinó en la interacció entre els usuaris que acudeixen a la instal·lació i el contacte
amb superfícies contaminades.
Les normes que s’exposen en aquest document són les que dictaminen el Ministeri de
Sanitat i altres organismes públics competents, i donat que les característiques del virus
encara estan en estudi i la Pandèmia no s’ha donat per acabada, entenem que aquestes
poden anar canviant amb el pas dels dies ja sigui amb més o menys restriccions.
Durant tot l’horari de piscina hi haurà un vigilant per garantir el compliment de les normes
establertes durant aquest període excepcional, no obstant, apel·lem a la responsabilitat
dels usuaris per poder gaudir de les Instal·lacions de la Piscina Municipal de Porrera
amb la màxima seguretat.
CONTROL D’ACCESSOS
a) S’habilitarà una porta d’entrada i una de sortida per tal d’evitar el creuament de
persones i així poder mantenir la distància de seguretat.
b) En els accessos es mantindran les distàncies de seguretat establertes per les
autoritats competents. Per tal de controlar-ho es posaran indicacions com per exemple
bandes al terra.
c) Està prohibit l’accés a les instal·lacions a tot usuari que presenti qualsevol símptoma
compatible amb la COVID2, si es troba en aïllament domiciliari, o en període de
quarantena. Al l’entrar a les instal·lacions, el vigilant farà un control de temperatura i si
es supera el límit establert es denegarà l’accés a les instal·lacions.
e) Hi haurà gel hidroalcohòlic a l’entrada i serà obligatori posar-se’n abans d’accedir a
les instal·lacions.
CONTROL D’AFORAMENT
a) S’aplicarà el percentatge d’aforament màxim que indiquin les autoritats competents
per complir amb el distanciament entre usuaris.
b) A fi de poder garantir i controlar aquest aforament màxim, aquest any només es podrà
accedir a l’interior del recinte amb abonament que serà imprescindible per accedir a les
instal·lacions, i no es vendran entrades d’un dia ni abonaments temporals. Els infants
de 0 a 6 anys tot i entrar gratuïtament, hauran de tenir l’abonament físic que retiraran a
l’Ajuntament.
c) En el cas que es superi l’aforament màxim establert reiteradament, l’Ajuntament es
reserva el dret d’establir les mesures oportunes per complir les directrius com per
exemple l’accés per torns a les instal·lacions.

d) L’aforament estarà senyalitzat a la zona de platja i un cop complet no podran accedirhi més usuaris.
e) Per controlar l’aforament hi haurà un sistema de control numèric i nominal per als
usuaris. Al accedir al recinte, el responsable del control d’accés anotarà l’hora d’entrada
i assignarà un número a cada usuari, que haurà de retornar al moment de sortir de les
instal·lacions.
Una vegada arribat a l’aforament màxim es prohibirà l’accés a més usuaris. És per això
i perquè puguin entrar-hi el màxim de persones, que s’estableix un temps màxim de 2
hores en cas d’arribar al topall d’aforament.
NORMES A DINS DE LES INSTAL·LACIONS
a) Quan s’estigui a la zona de platja, i d’acord amb les directrius donades pel Ministeri
de Sanitat, és obligatori l’ús de la mascareta pels majors de 6 anys en tots els espais,
sempre que no es pugui mantenir la distància entre persones.
b) Dins del recinte s’ha de mantenir la distància de seguretat establerta per les autoritats
competents amb l’excepció dels usuaris que convisquin al mateix domicili.
b) Està prohibit menjar, excepte a la zona habilitada, així com baixar begudes del bar.
c) Es recomana utilitzar els gels hidroalcohòlics que es posaran en diferents punts a
disposició dels usuaris.
d) Es recomana que les persones vulnerables utilitzin les Instal·lacions de la Piscina
durant les hores de menys afluència.
e) Està prohibit trepitjar la gespa amb calçat de carrer i s’hauran de posar al sortir de les
instal·lacions.
f) S’aconsella dutxar-se de forma ràpida a les dutxes de la zona de platja.
g) Està prohibit l’ús de material de joc que pugui ser susceptible de compartir.
h) No es podrà fer us dels vestidors.
L’Ajuntament de Porrera es reserva el dret de poder modificar, anular i/o afegir noves
mesures segons l’evolució de la Pandèmia de la SARS-COV-2 i les variacions que hi
puguin haver en les mesures dictades per les autoritats competents.
L’Ajuntament de Porrera es reserva el dret de retirar l’abonament en el cas que algun
usuari incompleixi de forma reiterada les normes descrites en els paràgrafs anteriors i
sense dret a que li sigui retornat l’import del mateix.
L’Ajuntament de Porrera es reserva el dret a tancar les instal·lacions de la piscina si la
situació sanitària ho requereix i/o les autoritats competents així ho indiquen.
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