Bon dia,
Després de molts canvis en poc temps, podem dir que estem ja immersos a la “nova realitat”.
A conseqüència de la rapidesa de salts de fases, hem hagut de crear nous protocols d’ús de les
instal·lacions que s’han anat comunicant segons els diversos col·lectius afectats.
Un cop finalitzat el procés de desconfinament progressiu, aquesta “nova realitat” ens obliga a
tots a adoptar mesures de prevenció per prevenir els riscos de contagi i possibles rebrots,
malgrat que la contenció de la pandèmia evolucioni favorablement. Aquestes mesures es basen
en tres premisses bàsiques: el manteniment de la distància física interpersonal, el rentat
freqüent de mans (amb sabó o productes específics de desinfecció) i l'ús de mascareta (en espais
tancats quan no es fa esport i en espais oberts si no es pot mantenir la distancia socials).
Referent als canvis i nous protocols, els més destacats són els següents:
-

Accés a la piscina: a partir de dijous 25 de juny no caldrà cita prèvia per accedir a la
piscina. Durant el juny l’horari seguirà sent de 10 a 18h i la única limitació serà
l’aforament total i parcial per zones com es descriu a continuació. A partir de juliol
l’horari serà de 10 a 21h.

-

Control d’aforament: s’estableix un aforament màxim en funció de les instruccions que
disposem i aforaments parcials tal i com ja tenim (vestidors, gimnàs, sales, piscina i
platja). L’aforament total es controlarà de forma diversa en cada un dels punts a
controlar.

-

Nous espais i serveis: les dutxes dels vestidors estan ja obertes. Les de l’àrea esportiva,
no. Tenen limitacions per preservar la distància entre usuaris. Així mateix, s’han adaptat
espais a diferents punts del port per assegurar el distanciament entre les flotes del Club,
així com a diversos restaurants.

-

Neteja i desinfecció: durant el dia, personal de l’empresa de neteja va fent accions de
neteja i desinfecció. És possible que, en alguns moments, s’hagin de tancar
temporalment alguns espais per poder-hi actuar amb més intensitat.

-

Invitacions platja: degut a la situació excepcional d’aquest any i donat que durant
aquest estiu s’haurà de mantenir una separació mínima per evitar la propagació del
virus, no farem entrega de les invitacions al soci per evitar aglomeracions i donar
preferència al soci.

-

Parc infantil oasi: els gronxadors de l’oasi segueixen sense estar operatius a l’espera de
passar la inspecció de seguretat legal pertinent necessària després d’haver rebut un
impacte durant un temporal.

Com hem anat repetint al llarg de tota aquesta situació, una bona actitud és un gest de
responsabilitat i respecte vers a un mateix i als del teu voltant.

