AJUNTAMENT DE CARRÍCOLA
Plaça de la Constitució, 5 -46869, CARRÍCOLA (Valencia)
NORMES PISCINA MUNICIPAL ESTIU 2020
REFERIDES A LES MESURES DE PREVENCIÓ FRONT A LA COVID-19

Primer.- Que l’aforament de la piscina municipal de Carrícola és de 117 persones i
s’indica a la cartellera informativa disposada en tot el recinte.
Segon.- Que les mesures d’aforament i control d’accessos són les següents:
-

Només es permet l’accés al recinte de la piscina mitjançant

l’acreditació

de l’abonament individualitzat, de manera que es disposarà de la informació
de les persones que s’hi troben al recinte en les franges horàries de matí i
vesprada.
-

S’adverteix mitjançant cartellera que la distància mínima preventiva és d'almenys
1,5 metre entre ombrel·la i ombrel·la o

tovallola, llevat que es tracte de

grups convivents.
- Es delimita de manera separada l’accés i l’eixida de la piscina per evitar
creus i mantenir la distància
-

mínima de 1,5 metres entre persones.

El control de l’aforament és realitzarà per part de la persona socorrista,

sobre tot en dies i hores puntes (diumenges). La persona socorrista romandrà en la
piscina durant l’horari de funcionament i efectuarà la vigilància i control de les
usuàries de l’únic got que disposa la piscina.
-

Quan l'aforament estiga complet, se aplicarà una taxa de reposició: eixida

d’usuàries / entrada d’usuàries).
-

Es fixa la mobilitat circular a la zona de la terrassa de la piscina per evitar

creus.
- S’estableixen escales especifiques: les d'entrada se situen a la part dreta en el
sentit circular d’entrada

i les de l'eixida a la part de l’esquerra.

Tercer. Que les mesures d’higiene i prevenció que s’hi realitzen

son les següents:

Amb caràcter general:
mesures generals d’higiene i prevenció contingudes en els apartats 2.1 i 2.2
Amb caràcter addicional (apartat 2.6 del Decret :
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-

Neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció als espais
tancats com a vestidors o banys amb caràcter previ a l’obertura de cada
jornada.
No es facilitarà l’ús dels vestidors i l’accés als banys es realitzarà de
forma individual.

Neteja i desinfecció dels diferents equips i materials com a vasos, sureres, material
auxiliar de classes, reixa perimetral, farmaciola de primers auxilis, taquilles, així
com qualsevol altre en contacte amb les persones usuàries que forme part de la
instal·lació.
Els biocides a utilitzar per a la desinfecció de superfícies seran aquells de la mena
de producte 2, referits en l’annex V de Reglament (UE) núm. 528/2012 del Parlament
Europeu i del Consell, de 22 de maig de 2012, relatiu a la comercialització i l’ús
dels biocides. Així mateix, podran utilitzar-se desinfectants com a dilucions de
lleixiu 1:50 acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat
viricida que es troben en el mercat i que estiguen degudament autoritzats i
registrats.

3.14.1 Ús de piscines recreatives obertes al públic.
4. L’aplicació de les mesures higièniques i sanitàries previstes en aquest acord
s’entén sense perjudici de les operacions de depuració física i química de l’aigua
necessàries per a obtindre una qualitat de l’aigua dels vasos adequada conforme als
annexos I i II del Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s’estableixen
els criteris tecnico- sanitaris de les piscines, amb la realització dels controls
pertinents, així com del compliment de la resta de normativa aplicable.
5. Es podrà fer ús de les dutxes i dels vestidors, fins a un màxim del setanta-cinc
per cent de la capacitat d’ús dels vestidors, garantint en tot cas la distància
mínima de seguretat d’1,5 metres entre persones usuàries.

