BENVINGUT DE NOU SOCI/A

ENS ALEGREM MOLT DE VEURE’T!
GUIA D’OBERTURA en fase 1
CLUB NATACIÓ BARCELONA

OBERT

Després de moltes setmanes sense veure’ns, el Club
Natació Barcelona reobre les seves portes amb més
ganes que mai!
El Club ha previst una sèrie de mesures per a garantir als
socis i sòcies l'ús de les instal·lacions de manera segura.
Però, cal remarcar que, la responsabilitat individual és
fonamental per mantenir lluny de nosaltres aquest virus.
L'obertura de les instal·lacions es farà amb les limitacions
pertinents, segons estableix la Fase 1 de la desescalada.
Hem de tenir paciència i facilitat d'adaptació en aquest
nou escenari, entre tots/es ho aconseguirem!
El Club seguirà amb els protocols marcats per les
autoritats competents i ens anirem adaptant a mesura
que vagi avançant la desescalada. El pla pot veure’s
modificat i ampliat en els propers dies, de manera que us
anirem informant periòdicament de les novetats.
Per lluitar contra la propagació del virus és vital la
prevenció individual.
Som una comunitat, cuidem-nos i respectem-nos. No
baixem la guàrdia davant del virus.
Siguem comprensius i respectuosos amb les mesures de
prevenció, fluxos i aforaments. Així com, amb la higiene i
desinfecció.
Per a la seguretat de tots i totes, es penalitzaran
conductes inadequades.

ESTEM
JUNTS
EN AIXÒ!
Els
professionals
del Club us
ajudaran amb
les indicacions a
seguir i amb tot
allò què
necessiteu.

informació general
Quin dia obrim instal·lacions?
A partir del dilluns 25 de maig i amb restriccions
d’aforament, seguint les indicacions de la Fase 1
establerta pel Govern Central.
En quines condicions s’obren les instal·lacions?
Obrirem les instal·lacions esportives a l’aire lliure
permetent la pràctica esportiva individual o aquella
pràctica que es pugui dur a terme amb un màxim de 2
persones (takatà i pales), sempre sense contacte físic,
mantenint les mesures de seguretat i protecció i la
distància social de 2 metres.
Les piscines exteriors, vestidors, dutxes i fonts
d’aigua romandran tancades tal com marca la
normativa vigent.
Qui podrà accedir a les instal·lacions?
Tots els socis i sòcies podran accedir a les
instal·lacions per franges horàries (establertes pel
Club) en funció de l’edat.
Quanta estona podré gaudir del club?
La pràctica esportiva tindrà una durada màxima de 45
minuts per possibilitar el gaudi d’altres socis i sòcies.
Els 15 minuts restants (fins a completar l’hora) serviran
per fer la neteja de l’espai.
Posteriorment, el soci/a podrà gaudir de la instal·lació
a l’aire lliure i fer ús restringit del xiringuito (en el seu
horari d’obertura) amb totes les mesures de protecció
i seguretat, arribant a poder estar un màxim de 2
hores dins la instal·lació. En cap cas, podrà fer ús de
les gandules.

Què podré fer dins la instal·lació?
- Fer esport individual lliure dins els espais
habilitats: pista poliesportiva, pistes de frontó, camp
de futbol platja, gimnàs exterior, pistes de takatà i
pales, solàrium platja (habilitada per a les famílies),
terrassa piscina nova (bicicletes spinning) i Escola
Nàutica.
Cada espai disposarà d’algun tipus de material
esportiu per tal què el soci/a pugui utilitzar-lo.
Després de fer-ne ús caldrà netejar-lo amb producte
desinfectant disponible a cada espai.
Tanmateix, cada soci/a podrà portar el seu material
personal per a la pràctica esportiva.
- Fer esport individual dirigit a les sales polivalents.
Seran classes dirigides individuals que es podrà triar
entre: Cos i ment, Manteniment i/o Pilates (per a
socis/es a partir de 65 anys) i Hitt, Total Body i Pilates
(per a socis/es de 14 a 64 anys). En cap cas serà un
servei d’entrenador personal.
- Fer esport individual amb el servei d’entrenador
personal (amb cost addicional i prèvia reserva a
sguerrero@cnb.cat).
Com s’han establert els aforaments de cadascun
dels espais?
Tenint en compte que som un Club de grans
dimensions i amb molt espai a l’aire lliure, s’han
establert els aforaments amb una distància social
ampliada.
Com podré accedir?
Serà imprescindible la reserva de cita prèvia a través
de l’APP del Club.

franges horàries I RESERVES
El temps màxim per estar al Club és de dues hores dins la franja horària segons l’edat.
La primera hora serà per a la pràctica esportiva i la segona, per gaudir de la instal·lació a l’aire lliure i/o del
xiringuito (dins el seu horari d’obertura). Aquesta segona hora podrà coincidir amb un canvi de franja horària.
L’última hora de reserva de dilluns a divendres serà a les 21h, els dissabtes serà a les 20h i diumenges a les 19h (en
aquest últim cas, tenint només una hora en total d’accés a la instal·lació i exclusivament per a la pràctica esportiva).
Es podrà fer un màxim de 3 reserves a la setmana.

de dilluns a divendres
7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15 15-16

16-17

17-18

18-19 19-20 20-21 21-22 22-23

14-15 15-16

16-17

17-18

18-19 19-20 20-21 21-22

De 14 a 64 anys
A partir de 65 anys
Famílies amb
menors de 14 anys

dissabtes, diumenges i festius
7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

De 14 a 64 anys*
A partir de 65 anys
Famílies amb
menors de 14 anys

L’HORARI DE TANCAMENT DELS
DIUMENGES I FESTIUS ÉS A LES 20H

fes la teva reserva
Reserva la teva activitat esportiva a través de
l’APP del Club (veure vídeo tutorial de com fer
la reserva) o bé, en casos excepcionals, a
través del telèfon 93 221 46 00.
https://www.youtube.com/watch?v=N-LmRl_Cq5s&feature=youtu.be

Tots els socis/es podran fer una reserva per
dia amb un màxim de 3 reserves a la
setmana.
Les reserves a través de l’APP estan
programades perquè siguin a una setmana
vista, de manera que es podran programar les
3 activitats a realitzar dins els 7 dies següents.
Per tant, cada dia passat, implica l’alliberació
del mateix dia de la propera setmana. Per
exemple, es podrà reservar una activitat el
dilluns de la setmana 1, de manera que, fins
aquest dilluns a les 23:59 no quedarà
disponible el dilluns de la setmana 2.
Aquelles persones que no disposin de
dispositiu mòbil, podran fer les reserves a
través d’Atenció al Soci i s’aplicarà el mateix
sistema i criteri.

accessos i mobilitat
Entrada i sortida
de socis/usuaris
amb material
nàutic i/o per
alguna activitat
al mar.

Quins són els requisits per poder accedir al Club?
- Reserva prèvia dins la franja horària corresponent.
- No presentar simptomatologia compatible amb el
COVID-19 ni conviure amb positius confirmats i/o
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
- L’ús del clauer (socis menors) i polsera (resta de
socis), quedant inutilitzat l’ús de l’empremta i carnet.
- L’ús de mascareta facial.

Accès
TANCAT

Per on hauré d’entrar i sortir?
És important respectar els punts d’accessos
assenyalats per tal d’evitar aglomeracions i crear uns
fluxos de mobilitat segurs.
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Com m’hauré de moure dins el Club?
Les circulacions seran de sentit únic segons les
agulles del rellotge. Aprofitarem les circulacions
exteriors per poder garantir les distàncies de
seguretat.
Les escales seran de sentit únic (o pujada o baixada) i
hi haurà elements de senyalètica (sentits i distàncies
socials) en totes les sales i passadissos per facilitar
l’orientació.

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ
Quines mesures de protecció es realitzaran a
l’entrada per poder accedir al club?

Prendre la temperatura als
socis/es amb termòmetre
làser.

Serà obligatori l’ús de
mascareta (excepte durant
la pràctica esportiva)

Rentar-se les mans amb
els dosificadors d'hidrogel
desinfectant.

Quins protocols de neteja seguirà el Club?
- Es realitzarà una contínua neteja i
desinfecció de tots els espais i
equipaments de la instal·lació amb
productes homologats per empreses
certificades.
- Recordem que cada espai disposarà
d’algun tipus de material esportiu per tal
què el soci/a pugui utilitzar-lo.
Després de fer-ne ús caldrà netejar-lo amb
producte desinfectant disponible a cada
espai.

- Assegurarem una ventilació adequada
amb aire exterior de tots els espais
interiors, diària, periòdica i, com a mínim,
per espai de 5 minuts.
- Reforçarem la neteja dels filtres d'aire i
augmentarem el nivell de ventilació dels
sistemes de climatització per a renovar
l'aire de forma més natural.
- Reforçarem les tasques de neteja en tots
els espais, amb especial incidència en les
superfícies i punts crítics (poms, portes,
interruptors, papereres, vidres, parets i un
llarg etc.).

Desinfecció de les soles de
les sabates amb una catifa
desinfectant.

Quines són les principals mesures de prevenció que trobarem dins la instal·lació?

Mampares de
seguretat als diferents
taulells i administració.

Dosificadors d'hidrogel
desinfectant a cada
sala i passadissos.

Senyalització dels
espais i de la circulació
d’un únic sentit.

Eliminació del servei
de custòdia de valors a
recepció.

L’ús de tovallola serà
obligatori durant tota
pràctica esportiva.

No està permés l’ús
de guants dins la
instal·lació.

Les dutxes, vestuaris i
fonts d’aigua
romandran fora de
servei.

És obligatori respectar
les distàncies de
seguretat en qualsevol
espai.

Els pagaments es faran
amb targeta sempre
que sigui possible.

El personal del Club
disposarà d’equips de
protecció individual.

Les bicicletes no
podran accedir al Club
(exclusivament
estacionades al
pàrquing de
bicicletes).

