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INFORMACIÓ I NORMATIVA COMPLEMENTÀRIA PER LA COVID-19 
SOBRE EL FUNCIONAMENT DELS CURSETS DE NATACIÓ DEL CAM 

 
 
Les persones usuàries hauran de seguir la normativa establerta en aquest document i totes les 
ordres estatals, autonòmiques i locals de prevenció de la COVID-19. 
 

1. L’entrada i sortida es farà, com cada curs, per la porta que hi ha al final del pàrquing del 
CAM que dóna accés als vestidors de cursetistes. 

 
2. Els i les cursetistes esperaran fora a la zona de vestidors del pàrquing. Només podran 

accedir quan el monitor/a els obri, 10 minuts abans de l’inici de l’activitat i es tancarà 5’ 
després de l’inici de la mateixa. Per aquest motiu es demana màxima puntualitat. Només 
es permès l’entrada a una persona acompanyant.  

 
3. A l’entrada de la instal·lació hi haurà sistemes de neteja i serà obligatori el rentat de 

mans i passar per les catifes de desinfecció de calçat. 
 

4. Els vestidors seran masculí (1 i 2) i femení (3 i 4); per la qual cosa, els alumnes d’AI-1, 
AI-2, AM-1, AM-2 i AM-3 accediran als vestidors del sexe de l’adult que els acompanya. 
Els cursets d’AM-4, NP i NPJ que necessitin d’un acompanyant hauran de ser els dos, 
cursetista i acompanyant, del mateix sexe.  

 
5. Cada grup té assignat un vestidor, quedant prohibit fer servir un altre diferent al marcat 

per a cada grup. Les dutxes no es podran fer servir. 
 

6. Es recomana que ja vinguin amb el banyador posat per estar el mínim temps possible 
al vestidor. Així mateix, aconsellem que no es deixi roba als bancs i que aquesta quedi 
guardada a les taquilles o, segons els casos, se l’emporti l’acompanyant, donat que hi 
hauran més cursets que poden entrar o sortir, a diferent horari, en el mateix espai.  

 
7. En finalitzar l’activitat i abans de baixar a vestidors, els cursetistes passaran pel túnel de 

dutxes per esbandir-se el clor.  
 

8. L’ús de mascaretes és obligatori, excepte en el moment de fer l’activitat. Qualsevol 
desplaçament dins de la instal·lació o quan l’activitat finalitzi hauran de portar-la posada 
obligatòriament. S’haurà de portar una bosseta per guardar la mascareta i estarà 
penjada juntament amb la tovallola o barnús. 

 
9. Qualsevol usuari o usuària que incompleixi aquesta normativa se li podrà denegar 

l’accés a la instal·lació. 
 
 
 
 
 


