MESURES PREVENTIVES I DE GESTIÓ DE L’ACTIVITAT PEL COVID-19
1 – RECEPCIÓ CLIENTS
L’oficina de recepció estarà situada a la planta baixa al costat dels vestuaris.
La persona de recepció anirà amb protecció EPI i estarà protegida per una mampara.
Només pot haver un client dins de l’oficina, a excepció que siguin del mateix grup familiar.
La resta cal que esperin a l’exterior mantenint les distancies de seguretat.
S’aconsella el pagament amb targeta de crèdit.
A l’entrada hi haurà dispensador de gel hidroalcohòlic.
Regularment es netejarà el recinte i dos vegades al dia es desinfectarà

2.- DISTRIBUCIÓ I GESTIÓ MATERIAL USUARIS.
- A l’entrada dels vestuaris l’usuari haurà d’utilitzar el gel hidroalcohòlic per rentar-se les mans.
- Aforament taulell de distribució de material: 4 persones.
- Els monitors encarregats de la distribució portaran protecció EPI
- En acabar l’activitat, el material es tornarà a les caixes previstes per a tal efecte i es rentarà i
desinfectarà després de cada ús
Sistema de neteja: rentat amb aigua i productes desinfectants i bactericides
Productes
BIOCID COMPLEX
GERMINOX RE
El material net i desinfectat s’assecarà per retornar a les estanteries per noves utilitzacions

3.- VESTUARIS.
- aforament màxim vestuari homes : 17 persones
- Aforament màxim vestuari dones: 13 persones.
- El vestuari serà desinfectat dos cops al dia (mig dia i tarda)

Desinfecció amb solució d’ HIPOCLORIT SÒDIC AP-MG al 0,5 %

3.- EMBARCACIONS.
- Les embarcacions (tant piragües com rafts) i rems seran desinfectats desprès de cada ús
Desinfecció amb solució d’ HIPOCLORIT SÒDIC AP-MG al 0,5 %
-Les piragües i el rems, un cop utilitzats, es deixaran a la prestatgeria prevista per a la
desinfecció i després de ser desinfectats es podran tornar a utilitzar.
- Els rafts, open kayaks i hidrotrineus després de cada utilització

4 – BICICLETES
Els usuaris es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic abans de utilitzar-les
Es desinfectaran al final del dia totes les utilitzades amb HIPOCLORIT.
Els cascs després de cada utilització s’aplicarà desinfecció amb GERMINOX

5.- VESTUARIS GIMNÀS.
- A l’entrada dels vestuaris l’usuari haurà d’utilitzar el gel hidroalcohòlic per rentar-se les mans.
- aforament màxim vestuari gimnàs homes: 5 persones
-Aforament màxim vestuari gimnàs dones: 4 persones.
- El vestuari serà desinfectat dos cops al dia (mig dia i tarda)
Desinfecció amb solució d’ HIPOCLORIT SÒDIC AP-MG al 0,5 %

6 - GIMNÀS
- Aforament màxim gimnàs:

25 persones

- A l’entrada i sortida del gimnàs l’usuari haurà d’utilitzar el gel hidroalcohòlic per rentar-se les
mans.
- Cada esportista després de la utilització de material l’ha de desinfectar.
- Cada usuari ha de dur la seva tovallola-márfega per utilitzar-la tant a terra con en els aparells
per seure i estirar-se.
L’entrenador es el responsable de fer complir el protocol.

Desinfecció material gimnàs amb solució de GERMINOX RE

- desinfecció gimnàs:
General, terres i parets una vegada a l’acabar el dia

7 – ACTIVITATS
El piragüisme, open kayak, hidrotrineu i la BTT son activitats individuals on es poden mantenir
les distancies de seguretat. Les canoes dobles sempre seran utilitzades per persones del
mateix entorn familiar.
Per evitar creuaments es senyalitzaran les dues escales al costat del remuntador de sentit únic,
la de la dreta en sentit de pujada i la de l’esquerra de baixada per anar dels vestuaris al canal
de aigües tranquil·les.
Per l’activitat de ràfting, estem a l’espera dels protocols de les autoritats sanitàries
competents, degut a que es complicat mantenir les distancies de seguretat. Cal constatar que
en la majoria de casos son unitats familiars les que van a l’embarcació o grups organitzats que
han compartit allotjament i transport.
S’habilitaran torns per recollir les embarcacions al magatzem sense que coincideixin els
diferents grups d’embarcacions
Pel rocòdrom s’aplicarà el mateix protocol del búlder del pavelló poliesportiu.

8 – PROTECCIONS EPI
Tot el personal del Parc , sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat, anirà amb
protecció EPI., bàsicament mascareta i, si cal, pantalla facial

9 – DRET D’ACCÉS
L’empresa es reserva el dret de control de temperatura i simptomatologia del COVIT 19 als
clients, aplicant els protocols sanitaris corresponents abans de l’entrada dels serveis de la
instal·lació.

