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AFORAMENTS MÀXIMS:

 Piscina municipal de Palau – 15 persones

 Piscina municipal de Santa Eugènia – Can Gibert 
del Pla- 21 persones

(L’hidromassatge i el solàrium romandran tancats) 



1- QUE CAL FER ABANS DE SORTIR DE CASA

 Realitzar cita prèvia on-line (www.girona.cat/CronosWeb/login) o 
telefònicament (972 237 306 o 972 222 155) i d’acord amb el nivell 
de natació que tingueu . 

 Si teniu cap símptoma que s’associï amb la COVID-19  (tos, febre, 
dificultat al respirar…), no vingueu i truqueu al CAP.

 Venir amb una bossa lleugera i amb el que és imprescindible.
 Portar una bossa de plàstic per posar la roba i una per posar el 

calçat.
 Agafar  la mascareta. 
 Cal portar sabatilles de bany desinfectades.
 Agafar el banyador, que haurà d’estar totalment net. S’haurà d’haver 

rentat amb sabons habituals, a més de 60ºC.

http://www.girona.cat/CronosWeb/login


2 – MESURES ABANS D’ENTRAR A LA INSTAL·LACIÓ

 Previ accés a la instal·lació cal desinfectar el calçat a 
les estores que estaran situades a l’entrada.

 Respectar la cua en cas de ser-hi, juntament amb les 
distàncies de seguretat (2 metres mínim entre 
persones)  i portar la mascareta en tot moment.

 Respectar en tot moment les normes d’ús, per garantir 
un bon funcionament.

 Portar mascareta en tot moment, excepte dins el vas 
de la piscina (durant la pràctica esportiva) i a la dutxa.



3 – MESURES AL CONTROL D’ACCÉS

 No es podrà accedir a la instal·lació abans de 
l’hora reservada. 

 Es prendrà control de temperatura, si és 
superior a 37ºC, no es permetrà l’accés a la 
instal·lació.

 Cal respectar la distància de seguretat amb el 
personal de consergeria Respectar les 
indicacions del personal de la instal·lació i 
seguir l’itinerari marcat per tota la instal·lació.

 Netejar-se les mans amb la solució 
hidroalcohòlica.



4 – MESURES ALS VESTIDORS

 Comprovar quin vestidor està disponible i el seu horari 
d’obertura. 

 No fer ús de taquilles. Estaran fora de servei.
 Guardar el calçat de carrer a l’interior d’una bossa de 

plàstic i posar-se les sabatilles de bany (evitar anar 
descalç).

 Guardar la roba dins una altra bossa.
 No deixar cap pertinença personal al vestidor.
 Respectar les distàncies de seguretat i destinar-hi el 

menor temps possible.
 No es podrà fer ús dels assecadors, aquests estaran 

fora de servei per motius d’higiene i seguretat.



5 – MESURES A LA PISCINA

 A causa de les restriccions d’aforament es limita el temps màxim 
a la instal·lació a 60 minuts (40 minuts per bany i 20 minuts per 
ús de vestidor – abans i després).

 Deixar la bossa amb les pertinences personals en el lloc indicat. 
(lateral de la piscina)

 Seguir les indicacions i consells del personal socorrista.
 Cada carrer disposarà d’un màxim de 8 persones usuàries.
 Fer ús d’ulleres de natació. 
 La piscina estarà dividida en tres carrers dobles i caldrà escollir el 

carrer segons el nivell de natació. (ràpid, mitjà o lent).
 Caldrà nedar dins de cada carrer pel nostre costat dret, deixant la 

part esquerra del carrer per les persones nedadores que vinguin 
en sentit contrari.

 Mantenir en tot moment la distància lateral de seguretat de 2 
metres i d’un mínim de 6 metres amb la persona nedadora que 
vagi al davant.
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