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Davant la situació actual produïda per la pandèmia de la
covid -19, les activitats per col·lectius del Club Natació
Sabadell es regiran pel següent protocol:

Les places seran limitades.
Entrades i sortides per la porta habitual. Els nens es canvien als
vestidors de socis i l'entrega als monitors ha de ser a la piscina.
Els nens s'esperaran a les grades. 1 sol acompanyant per nen/a.
Es deixa al nen a les grades i l'acompanyant marxa. Sempre
cal mantenir la distància de seguretat i la recollida ha de ser
igual.
S'ha d'evitar en tot moment les aglomeracions a l'hora d'entrada
i de sortida de nens, i fer cas dels cartells i les fletxes indicatives
o direccionals.
Respectar les mesures de seguretat en zones comunes.
Aquestes activitats es duran a terme sempre que la normativa
de la nova realitat ho permeti.
Seguirem atents a l'evolució i protocols derivats de la crisi
sanitària.
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Hi haurà dispensadors de gel a l'entrada de les instal·lacions.
Tots els nens i els acompanyants s'hauran de posar gel en
entrar i en sortir de les instal·lacions.
Reforç de neteja i de desinfecció. A banda de la neteja i
desinfecció que reforçarà el mateix personal de neteja, entre
grup i grup, es netejarà i desinfectarà tot el material que s'hagi
utilitzat.
Aquest any, per participar en els cursets de natació del Club
Natació Sabadell, és obligatori:
Que signin la declaració responsable en relació amb
l'actuació de pandèmia generada per la Covid-19.
Caldrà portar la mascareta des de l'entrada a la
instal·lació fins que el monitor els hi digui que se la
poden treure per anar a l'aigua. És obligatòria pels
nens de primària en endavant. Els acompanyants
no es podran treure la mascareta en cap moment.
Dins els vestidors i a les zones comunes tant l'infant
com l'adult també han de portar la mascareta posada.
No es podrà portar al nen/a al curset de natació si
té algun símptoma de COVID-19 (tos, febre, diarrea, malestar
general,…) o ha estat en contacte amb algun positiu per Covid19. Tampoc es podrà portar si està pendent d'un resultat PCR.

