Pla pel curs 2021-2022 per els cursos de natació escolar
del Club Natació Catalunya
Per aquest curs 2021-2022 continuarem implementant un seguit de mesures perquè les
activitats que realitzem siguin segures tant pels alumnes com per el personal que les imparteix.
Totes elles son revisables i poden ser modificades depenent de l’evolució de la pandèmia.

Organització de les activitats
•

•

•

•
•

•

Les entrades i sortides dels vestuaris es faran de forma esglaonada evitant
aglomeracions . Quan es barregin grups s’haurà de mantenir la distància de 1,5 metres
o portar mascareta.
Els pares no podran baixar a buscar els nens a els vestidors de cursets hauran
d’esperar-se a l’entrada del club, els mestres/monitors de l’escola ja indicaran l’horari
de sortida per entregar els nens . Preguem a els pares estiguin el menys possible a les
instal.lacions del club.
Els alumnes estaran organitzats en els vestuaris en grups de convivència estables i
quan això no sigui possible es mantindrà una distancia de 1,5 metres i l’ús de
mascareta ( exceptuant aquells per els quals l’ús de mascareta està contraindicat ).
Els alumnes es dutxaran , a la piscina , abans i després de l’activitat. En el cas de
barrejar grups es mantindrà la distancia de seguretat ( 1,5 metres ).
A la piscina els alumnes estaran organitzats en grups estables , quan això no sigui
possible es mantindrà la distància física de seguretat .
El tècnic portarà mascareta en tot moment.
No es deixarà equipament de piscina ( casquet de bany , banyador , ulleres ).

Neteja
•
•
•

La neteja i desinfecció dels vestuaris es farà cada vegada que hi hagi un canvi de grup.
S’han instal.lat , en els vestidors ,aparells de desinfecció i purificació de l’aire per
ultraviolada.
S’utilitzarà el mínim material didàctic i el que es faci servir és desinfectarà.

Sospita o detecció de casos
•

No assistirà al Club l’alumne ,tècnic o altre personal que tingui símptomes compatibles
amb la COVID-19 o que estigui en aïllament o període de quarentena per aquest
motiu.

