
 

 
Protocol d’accés i sortida de les instal·lacions pels alumnes dels cursos de natació 

del Complex Esportiu Baldiri Aleu. 

Accés als cursos de natació: 

❖ L’accés als vestidors es farà com habitualment per la porta principal de recepció i estarà               
habilitat 30 minuts abans d’iniciar l’activitat. 

❖ Des de recepció us guiarem cap als vestidors que s’hagin assignat al torn horari en que els                 
alumnes fan l’activitat. 

❖ Abans d’entrar al recinte de piscina els pares/mares/tutors hauran de signar la declaració             
responsable. 

❖ Un cop els alumnes estiguin preparats poden accedir al recinte de piscina on un tècnic els                
prendrà la temperatura i permetrà l’accés de forma esglaonada. 

❖ Un alumne amb una temperatura igual o superior a 37,3º no podrà accedir a fer l’activitat. 
❖ Després de la pressa de temperatura, els alumnes es desinfectaran les mans. 
❖ Els vestidors tenen limitació d’aforament que s’ha de respectar en tot moment, així com la               

distància física de 2 metres entre persones. 
❖ Només es permet un acompanyant per alumne (en cas de germans, tants adults com              

germans siguin). 
❖ Els alumnes majors de 6 anys hauran de portar obligatòriament la mascareta posada fins              

iniciar l’activitat i tornar-se-la a posar un cop finalitzi la sessió. 
❖ Els acompanyants dels alumnes hauran de portar la mascareta posada durant tota la seva              

estància a les instal·lacions. 
❖ Recomanem que els alumnes vinguin amb el banyador posat de casa. 
❖ Recomanem passar el mínim temps possible als vestidors. 
❖ Les famílies han d’esperar a fora de la instal·lació que finalitzi la sessió. Està prohibit restar                

als vestidors. 
❖ Es pot accedir a la zona d’espectadors, excepte el primer dia, però respectant l’aforament              

limitat. Es recomana no passar més de 15 minuts a la zona d’espectadors. 

 

Sortida dels cursos de natació: 

❖ Sortida pel mateix lloc d’entrada al recinte de piscina. Dependrà de quin vestidor tingueu              
assignat. 

❖ Sortida esglaonada dels alumnes. 
❖ Els alumnes majors de 6 anys hauran de sortir ja amb la mascareta correctament posada. 
❖ Les famílies podeu esperar als passadissos per recollir l’alumne respectant les distàncies de             

seguretat amb la resta d’usuaris. 
❖  Les dutxes estan disponibles però es recomana fer la dutxa de l’alumne a casa. 
❖ No hi ha servei de monitor de dutxa. 

  

  

  

 Aquest protocol es pot veurà modificat en un futur en funció de l’evolució de la situació actual.  


