AJUNTAMENT D´AIELO DE MALFERIT (VALÈNCIA)
C.I.F. P-4604200 H PLAÇA PALAU, 4 COD. POSTAL 46812 TEL. 96 236 30 10 FAX 96 236 31 41

PISCINA PUBLICA MUNICIPAL TEMPORADA 2021
Normes d' accés, ús i estada NOVA NORMALITAT COVID-19

1.- TORNS.-

S' estableixen dos torns d' accés diari:
oTorn de mati: d' 11 a 14:30 hores
oTorn de vesprada: de 15:30 a 20 hores.

2.- ÚS DE MÀSCARA.-

Obligatori en els accessos, eixides desplaçaments i passejos que es realitzen en les instal·lacions
de la piscina. No obligatòria en el bany i estades de descans sempre que es respecte la distància de seguretat.

3.- HIGIENE.- Desinfecció de mans i calçat a l' entrada de la instal·lació.
4.- CONTROL D' ACCES.- Indicació de nom, cognoms i telèfon de contacte de l' usuari.
5.- ASEOS.- Ocupació màxima d' un usuari, excepte en els cas de persones que precisen d' assistència,
que podran estar acompanyades.

6.- DUTXES EXTERIORS.- Ocupació màxima de dos usuaris.
7.- VESTUARIS.- Aforament màxim de 4 persones, respectant la distancia mínima interpersonal.
8.- DISTÀNCIA DE SEGURETAT: 1,5 metres entre les persones, tovalloles i ombrel·les. Les zones d' estada estan delimitades
i amb aforament que caldrà respectar. Els objectes personals (motxilles, tovalles,...) deuran de permaneixer en el
perímetre de l' àrea elegida.

9.- NETEJA.-

La instal·lació i el material es neteja i desinfecta dos vegades al dia (mati i migdia).

10.- CADIRES.-

No hi haurà servei d' hamaques i cadires municipals. Els usuaris podran portar les seues pròpies
cadires/hamaques.

11.- OBJECTES PERSONALS.-

No esta permès l'ús de material auxiliar de joc (matalassos, pilotes ...) ni compartir objectes
personals amb altres unitats de convivència que estiguin a la piscina.

12.- ALTRES.-

Cal dipositar els residus generats durant l' estada a la piscina en una bossa tancada en els contenidors
situats a la mateixa.
Informació i consultes:
652365383 telèfon consergeria Piscina Municipal.
695796825 telèfon Tècnic Esports.
Mail: aielo.cultura@cv.gva.es

