
 
 

MESURES DE PROTECCIÓ QUE ENS TROBAREM A LA PISCINA LES COMES 

o Tindreu a la vostra disposició solucions hidroalcohòliques a l’entrada de la piscina i serveis. 
Recordeu que la millor manera de desinfectar-vos i mantenir-vos protegits és fer ús del gel 
hidroalcohòlic o neteja de les mans amb aigua i sabó. 

o Caldrà mantenir el distanciament de seguretat de 2 metres entre les persones  
o Haureu de circular seguint les senyalitzacions dels  circuits de circulació en zones comunes, 

per a minimitzar la proximitat de les persones en els vostres desplaçaments. En els espais que 
així ho requereixin, trobareu marques al terra que us ajudaran a mantenir la distància de 
seguretat. 

o Intenteu obrir les portes amb el colze o el cos, sense tocar-les amb les mans. Recordeu que la 
millor manera de desinfectar-vos i mantenir-vos protegits és fer ús del gel hidroalcohòlic o 
neteja de les mans amb aigua i sabó. 

o Els vestidors, el mes de juliol, estaran organitzats de la següent manera: 
 
 Masculí 

 1 i 2 reservat Club Natació Igualada 

 3 i individuals per abonats 

 

 Femení 

 4 Natació Artística –Club Gimnàstic Igualada-. 

 3 Club Natació Igualada 

 1 i 2 i individuals per abonades 

 

o Els vestidors, el mes d’agost, estaran organitzats de la següent manera: 
 
 Masculí 

 Tots els vestidors per abonats 

 

 Femení 

 4 Natació Artística –Club Gimnàstic Igualada-. 

 1, 2, 3 i individuals per abonades 

 

*tots els vestidors están marcats per cumplir amb la normativa de distanciament. 

 
o Compleix la normativa i segueix les indicacions del personal. 
 
 

ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ 

o L’aforament de la Piscina Les Comes sempre estarà controlat. Estarà actualitzat contínuament 
i es podrà visualitzar al web https://recintes.cat/igualada 

 
o Per accedir a la piscina: 

o cal portar la vostra mascareta de casa i utilitzar-la als espais comuns (no en la pràctica de 
l’activitat física) 

o cal esperar el torn, mantenint la distància de seguretat 
o a l’entrada netejar-vos les mans amb el gel hidroalcohòlic 

 
o El control d’accés es realitzarà dient el número de carnet d’abonament, a la sortida s’haurà 

de passar el carnet pel lector, que està col·locat a la paret de la porta de sortida. 
 
 
 

 
 



 
 

 

CONTROL ACCÉS.  

o A l’entrada i a la sortida de les instal·lacions, així com durant tota l’estona de permanència als 
espais comuns, fer ús de la mascareta. 

o Si es donen situacions de cues per poder entrar, obligatòriament caldrà  respectar els 2 
metres de distanciament físic entre persones. 

o Seguiu els senyals d’indicació de circulacions, etc. 
o No es permet aturar-se al vestíbul ni als passadissos.  

 
 

NETEJA I DESINFECCIÓ CONSTANT 

o Tenim molta cura amb la higiene i condicionament de les instal·lacions amb tasques de 
manteniment, desinfecció i control lliure de SARS-CoV2 per tal de donar compliment a totes 
les mesures sanitàries i higièniques. 

o Per tal d’evitar que moltes persones toquin les manetes o tiradors, mantindrem, en la mesura 
del possible, les portes obertes. 

o Mantenim un control de la higiene, neteja i desinfecció de les instal·lacions de forma habitual 
i constant d’acord amb l’ús que se’n pugui fer 

o A les rutines de neteja es prestarà especial atenció a les zones d’ús comú i a les superfícies de 
contacte més freqüents (poms de portes, taules, mobles, passamans, terres, i altres elements 
de similars característiques) i s’utilitzaran desinfectants com dilucions de lleixiu i desinfectants 
autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. 

o Als lavabos i altres serveis comuns fem la neteja i desinfecció, constantment. 
o Sempre que es requereixi el nostre personal disposa de material d’higiene i prevenció. 

 
 

PISCINA 

o Respecta la distància de seguretat. 
o Rentat les mans amb sabó o gel hidroalcohòlic abans de banyar-te. 
o Aforament limitat. Demana als socorristes en quin espai pots banyar-te. 
o Segueix els consells dels tècnics. 
o No empenyis, ni corris per la zona de platja de la piscina. 
o Segueix mantenint les distàncies. 
o Entra a l’aigua per les zones definides. 
o A casa, renta el material utilitzat (banyador, casquet de bany, tovallola, ulleres, sabatilles, 

etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

DISTRIBUCIÓ DE CARRERS MES DE JULIOL 

 

 
 
 
 

OCUPACIÓ CARRERS: exemple quan els abonats disposin de 6 carrers 

 

 




