NORMATIVA COVID-19/ Cursets de natació
La participació en els cursets municipals està condicionada a la situació de
pandèmia de la COVID-19 en el moment de fer l’activitat o servei, i a les
disposicions legals vigents en cada moment del curs

Abans del curset:
•
•

•
•
•
•

Tots els cursetistes portaran omplerta i signada el primer dia d’activitat: “La
declaració responsable COVID-19”.
Els monitors de vestidor faran la recolliran i entrega dels nens fora de la
instal·lació esportiva, en els llocs assenyalats per cada grup, els pares/mares
no podran accedir a la instal·lació.
La recollida es realitzarà 15’ abans de l’ inici del curset i l’entrega dels nens
es realitzarà entre 15-30’ després de l’acabament.
Ús obligatori de mascareta per accedir a la instal·lació esportiva municipal,
per circular pels passadissos i vestidors.
Abans d’accedir al vestidor els nens es desinfectaran les mans amb gel.
Els nens es dutxaran al túnel de dutxa amb aigua abans i després del curset.

Durant el curset:
•
•
•

Cada grup tindrà assignat sempre el mateix monitor de vestidor i monitor de
piscina.
Cada grup tindrà assignat un banc dins de piscina per poder deixar
xancletes, tovallola i mascareta.
L’ús de mascareta NO és obligatòria durant la realització del curset, la
mascareta es deixarà als vestidors.

Després del curset:
•
•
•
•

Es recomanada que els nens portin la roba marcada amb el seu nom i
cognoms per agilitzar el temps de vestidor i per evitar la pèrdua de material.
No es poden fer servir els assecadors de cabell.
Si algun nen marxa sol a casa haurà de signar el primer dia de l’activitat
l’autorització per marxar sol.
Si algun nen marxa amb una altre persona que no és el tutor legal del nen,
haurà de signar l’autorització amb les dades de la persona adulta que se
l’emporta.

