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1. METODOLOGIA DE TREBALL
La metodologia recull aquest esquema:
Esquema per a la confecció del Pla de Reobertura CNB COVID-19
1. Esquema general
2. Programa per fases
2. Pla d’ inversions
3. Calendari d’elaboració

1. Esquema general
El Pla de Reobertura té com a objectius:
1.- Adaptar-nos a la situació actual tenint en compte les directrius
marcades pel Govern i Sanitat Pública.
2.- Continuar donant servei al soci i usuari, amb seguretat, confortabilitat
i confiança, adaptant-nos a la situació actual.
3.- Proveir al nostre personal de les eines necessàries per continuar
oferint un servei excel·lent en aquesta nova situació.
4.- Ser validat per les Administracions competents de manera oficial per
a poder ser posat en marxa.

En aquest sentit, es treballa la posada en marxa de la instal·lació, tenint en
compte la matriu creuada entre les diferents activitats que es desenvolupen de
manera habitual:
A. Activitats que es desenvolupen en les instal·lacions del CNB de
manera habitual.
•
•
•
•

Seccions esportives: Entrenaments de les 8 seccions
federades.
Activitats esportives per a socis: Dirigides, entrenaments
lliures, entrenaments personals,..
Activitats familiars: cursets, casals,.
Activitats de caràcter social: sala d’estar, xerrades,
petanca, ...
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4. Pla de comunicació

B. Els aforaments han estat calculats en base a:
a.- La distància social de caràcter individual ampliada.
b.- La distància social de caràcter col·lectiva ampliada:
- activitats d’alta intensitat (20m2 per persona).
- activitats de baixa intensitat (10m2 per persona).
c.- La distància social de caràcter familiar ampliada.

C. Les programacions dels departaments de Serveis (neteja i pla
de desinfecció) i de Manteniment (obres de millora previstes,
manteniment preventiu i programa de manteniment reactiu)
D. Tipologia de socis (esportistes, famílies, sèniors, etc.) i els seus
ecosistemes.
1. Programa per fases
Els objectius anteriors els desenvoluparem implementant el següent pla de
fases, que ens permetrà anar d’allò més general a allò més concret, tenint
en compte les necessitats de cada departament; i després, unificar,
racionalitzar i coordinar les necessitats de tots de manera global i concreta.
1a Fase: Mapa d’espais en funció de les tres distàncies socials establertes
anteriorment i tenint en compte la mobilitat dins de les sales, en base al
treball realitzat pels departaments de Cicle de Vida, Manteniment i Serveis.
2a Fase: Plasmació, en funció del mapa elaborat en la fase anterior, de les
necessitats d’espai en relació al programa d’activitats de cada departament
(de manera individual).
3a Fase: Visió conjunta de les necessitats i possibilitats dels espais, en
funció de l’aforament restrictiu i d’acord amb els criteris establerts pel
Ministeri de Sanitat: coordinació, racionalització i priorització d’activitats.
4a Fase: Programa d’activitats per franges horàries, per freqüència d’ús i
tipologia de socis/es.
En funció d’això, hem realitzat:
1. Pla de mobilitat dels espais comuns: recorreguts d’un únic sentit
aprofitant les diferents entrades que té el Club
2. Programa de desinfecció-neteja: Freqüència i necessitats materials i
instrumentals de neteja i desinfecció, considerant a més, que hi haurà
activitats en les què serà necessària la col·laboració proactiva dels socis.
3. Programa d’accessoris: Elements necessaris per a poder realitzar
les tasques, activitats o plans previstos (mampares, metacrilats, controls
de temperatura, màquines, etc.) i reprogramació de les jornades de la
plantilla de treballadors.
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En tots els casos, tenint en compte la mobilitat dins de l’espai o la
sala i, en el cas de les piscines i les seves platges, la distància
familiar ampliada.

2. Pla d’inversions
A partir de les necessitats materials, recursos humans, etc. hem fet un
pla d’inversions per fer una execució racional, tenint en compte el cost
d’oportunitat de cadascuna de les inversions que hem realitzat.

•

Fase 1: 24/04/20

•

Fase 2: 27/04/20

•

Fase 3: 29/04/20

•

Fase 4 i primer esborrany: 30/04/20

•

1r pla d’execució (adaptable a les circumstàncies evolutives):
05/05/20

•

Aprovació per la junta directiva: 10/05/20

4. Pla de comunicació als socis
Els objectius d’aquest pla de comunicació als socis són:
o Comprensió, empatia i col·laboració per la seva part
o Transparència i concreció en les possibilitats d’ús real de cada espai
i activitat
o Explicació de la normativa durant els diferents períodes de la
desescalada
o Actualització sobre com evoluciona la situació
o Normativa d’usos/reserves de les diferents activitats i espais, per què
el soci pugui gestionar-los abans de desplaçar-se al Club
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3. Calendari d’elaboració

2. MARC ESTRATÈGIC
El present document esdevé la proposta que servirà per a aplicar mesures de
prevenció per a la reobertura de la instal·lació. Una proposta que, en qualsevol
dels casos, no esdevé aïllada ni independent, sinó que parteix de la necessitat
de coordinació de tota la organització, així com, de totes aquelles pautes que
s’estableixin amb caràcter general per part de les autoritats competents.

Creiem en la necessitat d'incorporar una normativa general amb mesures de
prevenció adaptada a les necessitats actuals que incorpori tota la població
(socis/es, treballadors/es) que conforma el Club.
Som un Club esportiu amb activitats per a les famílies, amb activitat
social/recreativa, amb activitat esportiva i amb activitat federada (seccions),
amb un total de 5.500 socis/es, dels quals uns 600 són esportistes federats.
El Club Natació Barcelona està immers i adaptant-se a cadascuna de les fases
marcades pel Govern Central i, en aquest document, es donarà cobertura a
cadascuna d’elles en funció de les seves característiques i restriccions, basantnos sempre en les recomanacions sanitàries més restrictives amb l’objectiu de
vetllar per la seguretat de tothom.
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Aquest document té com objectiu donar resposta a les properes passes que
donarà el Club en el seu pla de reobertura, el qual podrà patir modificacions i/o
adaptacions en funció del que es marqui des de les autoritats competents.

3. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
El Club Natació Barcelona està ubicat davant la platja de Sant Sebastià de
Barcelona (Passeig Joan de Borbó, 93).
Té 200 metres lineals de platja i 24.000 m2 d’instal·lació coberta, i gairebé
10.000 m2 a l’aire lliure.
Les sales i espais esportius interiors són amplis i tots amb finestres exteriors
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El Club disposa de:
• Pista poliesportiva amb gespa artificial a l’aire lliure
• Camp de futbol platja
• Sala de fitness de 700m2
• 5 sales polivalents
• Tatami de Karate
• 3 pistes d’esquaix
• 3 pistes de pàdel
• 1 Pista de raquetball
• Sala de tennis taula
• 5 frontons
• 4 pistes de ta-ka-tà
• Gimnàs exterior
• 3 piscines amb solàriums
• 1 piscina de nadons
• 1 terrat solàrium
• 1 solàrium platja
• 1 sala d’estar
• Infermeria
• Panyol de Vela
• Caseta Nàutica
• Ludoteca Infantil
• Sauna, massatge i fisioteràpia
• Pàrquing
• 6 portes d’accés
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4. RESUM EXECUTIU
Des del Club Natació Barcelona hem realitzat un pla de reobertura (detallat a
continuació) recalculant els aforaments d’espais.

En aquest sentit, el Club Natació Barcelona proposa un símil d’obertura i
tancament de la instal·lació 4 cops al dia, per franges horàries i edats, gràcies a
un sistema de reserves amb cita prèvia i, complint amb un pla de neteja i
desinfecció exhaustiu.
El sistema de reserves es basarà en una diferenciació entre activitats
principals i activitats secundàries. Cada soci/a segons la seva franja d’edat
haurà d’escollir una activitat esportiva principal i fer la reserva de la mateixa.
L’activitat principal correspon a l’activitat esportiva determinada per sales,
edats i franges que determina els aforaments. És l’activitat a reservar.
L’activitat secundària no necessita reserva i complementa el gaudi per part
del soci dintre de la seva franja horària sempre i quan hagi fet la reserva de
l’activitat principal.
El control estricte dels aforaments es farà a través de la validació de la cita
prèvia.

Sense reserva no es podrà accedir a la instal·lació.
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Partim de la base de l’aforament recomanat, calculat per mantenir la distància
de seguretat de 2m. Des del Club hem volgut ser més restrictius tenint en
compte la mobilitat i el tipus de treball intensiu de l’activitat física (a més
intensitat més distància de seguretat). A més, incloem el concepte de distància
social familiar ampliada en funció del nucli familiar (activitats socials). Amb
aquest criteri pretenem augmentar la sensació de control i seguretat.

5. SOCIS/ES ALS QUE ENS ADRECEM
Les activitats que es desenvolupen al Club s’adrecen a una població amb edats
compreses entre els 0 i els 100 anys. En aquest apartat detallarem en primer
lloc, l’aforament màxim de les diferents zones i en segon lloc la freqüència d’ús
i les franges horàries per edat.
1. Espai i aforaments

• AFORAMENT RESTRICTIU CNB → Aquest aforament s´ha fet en base
a 2 criteris: la distància social ampliada, tenint en compte la mobilitat i el
tipus de treball intensiu en activitat física. I la distància social familiar
ampliada, en funció del nucli familiar (activitats socials). Amb aquest
criteri, augmentem la sensació de seguretat i control.
Detall de sales i espais CNB.
Nº
Finestres

Nº
Portes

AFORAMENT
HABITUAL.
(PAX)

15 exteriors
3 exteriors
8 exteriors
16 exteriors
13 exteriors
7 exteriors
0

1
2
2
2
2
1
1

0

1

129
45
60
80
53
38
18
150
100
30
45
150
117
16

0

3

640
126
108
230
60
306
350
155
220
125
32
220
66
25
9m2 x box

3
3
7
7
7
7
2.5
Ext.
Ext.
4
Ext.
Ext.
Ext.
Ext.
10
Ext.
Ext.
Ext.
Ext.
Ext.
6
Ext.
Ext.
Ext.
Ext.
Ext.
2.5
7
2.5
2.5
2.5

600
1860
90
85
144
144
300

7i4
4 i 12
3i4
3
Ext.
Ext.
6

ESPAIS

m2

Alçada (m)

SALA ESTAR
CAFETERIA PISCINA
SALA 1 POL. SPINNING
SALA 2 POL
KARATE
SALA 3 POL
AULA ESTUDI
PISTA POLIESPORTIVA (PER CLASSES DIR.)
SOLARIUM PLATJA
SALA MIRALLS SQUAIX
XIRINGUITO DARRERA
FUTBOL PLATJA
SOLARIUM 4RT PIS 39x12
TA-KA-TA
SQUAIX
PADEL
FRONTO GRAN
FRONTO PETIT 1 9x14
FRONTO PETIT 2 9x12
FRONTO PETIT 3 10x23
GABIA
4 PETANCA
PLATJA PISCINA SALADA
TERRASSA VERDA SALADA
TERRASSA ELEVADA SALADA
SOLARIUM GLOBUS
LUDOTECA
MENJADOR CASALS
SAUNA MASCULINA
SAUNA FEMENINA
MASSATGE 4 box
REFORMER
SALA FITNESS
HANGAR
PING PONG
ESCOLA NAUTICA
PARC INFANTIL
GIMNAS EXT
SALTS

258
90
220
320
210
150
70
600
400
120
180
600
468
480

1 exterior

1

4 exteriors
4 exteriors
3 exteriors
2 exteriors
0

1
2
2
1
1

5 exteriors
0
2 exteriors

2
3
1

13 exteriors

2

0
6
4
4
4
4
25
88
39
55
31
13
110
33
13
4
2
86
233
12
20
12
10
38

AFORAMENT
RECOMENAT
DISTANCIA
SOCIAL 2 M

65
11
28
40
26
19
9
75
50
15
23
75
59
8
6
6
4
4
4
2
10
44
19
28
16
4
28
8
3
2
2
75
60
4
6
0
0
20

AFORAMENT MILLORAT
AUGMENT SEGURETAT
1a fase
20
6
10
20
8
8
2
20
20
8
10
20
20
8
0
0
2
2
2
2
1
8
10
10
8
10
0
0
0
0
0
0
30
20
4
6
0
0
8

2a fase
30
8
15
25
13
10
2
25
40
10
16
30
25
8
3
0
4
2
2
2
1
8
20
20
16
20
0
0
0
0
0
0
45
30
4
6
0
2
10

3a fase
40
11
23
30
20
12
2
30
50
12
20
40
30
8
3
12
4
2
2
2
1
8
25
25
20
25
0
35
0
0
0
0
60
40
4
6
0
2
10

Ext: Exterior (aire lliure)
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• AFORAMENT RECOMANAT → Està calculat per mantenir distància
social de seguretat de 2m.

L’objectiu de fixar franges horàries és garantir el gaudi del Club per part de tots
els socis i sòcies, sense restriccions d’edats, de manera setmanal.
La clau de la racionalització i de la viabilitat d’aquest sistema ve donat per
haver calculat:
Oferta restrictiva: es crea a partir de les condicions restrictives del càlcul
sumatori dels aforaments de cadascun dels espais, en funció de les activitats
proposades a realitzar per cada tipologia de soci.
Demanda estadística: es calcula en base al comportament de l’ús habitual
dels socis en les diferents franges horàries naturals, i què s’estan respectant en
el càlcul de l’oferta teòrica.
Com a conseqüència del creuament de les dues:
➢

Si l’oferta restrictiva és major que la demanda estadística, la franja es
manté única, per tant, no es creen freqüències setmanals.

➢

Si l’oferta restrictiva és menor que la demanda estadística, creem
freqüències fins a complir amb la demanda estadística per part dels
socis, això vol dir, o bé crear diferents franges horàries diàries, o bé
freqüències en dies alterns.

El resultat d’aquest estudi ens porta a establir les franges horàries per tipologia
de socis detalles a continuació:
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2. Estudi de freqüències i franges horàries per edat

De 14 a 64 anys
A partir de 65 anys
Menys de 14 anys
Seccions esportives

DE DILLUNS A DIVENDRES

DISSABTES
6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h

DIUMENGES I FESTIUS
6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h

En aquest sentit, caldrà accedir a la instal·lació mitjançant una reserva que es
farà a través de l’APP i excepcionalment, per a socis sènior, telefònicament.
Aquests trams horaris es tractaran cadascun d’ells, com a una obertura i
tancament de la instal·lació, evitant les aglomeracions i per tant, garantint la
seguretat sanitària en tot moment.
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6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
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6. SEGURETAT AL CONTROL D’ACCÉS
1. Requisits generals

•

No s’admetrà l’accés als socis/es que no hagin reservat prèviament
la seva activitat principal, i/o vulguin accedir en franges horàries que
no els correspongui per franja d’edat.

•

Simptomatologia compatible amb el COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar,...) o qualsevol altre quadre infecciós.

•

Convivents i/o contacte estret amb positius confirmats
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

i/o

2. Accessos
Els accessos i les sortides es faran per portes diferents en funció de la tipologia
de soci i usuaris.
A la imatge que es presenta a continuació s’especifiquen les diferents entrades
i sortides:

*les persones amb mobilitat reduïda faran l’entrada i la sortida per la recepció
principal donat que tenen els accessos adaptats.
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Tots els socis/es i usuaris/es podran accedir a la instal·lació, sempre i
controlant les següents situacions:

3. Mesures de protecció i prevenció
La única finalitat de les mesures és preservar la salut de tots els socis/es,
usuaris/es i persones que treballen a la instal·lació.
Les principals mesures de prevenció són:
• Prendre la temperatura als socis/es via cambra tèrmica i termòmetre
làser, en els diferents accessos.
• Rentar degudament les mans amb els dosificadors d'hidrogel
desinfectant, instal·lats a les zones d’accés.

• Desinfectar les soles de les sabates amb un sistema de catifa
desinfectant.
Mesures de prevenció en l’accés de Recepció Principal:
• L’accés serà amb clauer (socis menors) i polsera (resta de socis),
quedant inutilitzat l’ús de l’empremta i carnet.
• Instal·lació de mampares de seguretat al taulell i administració.
• Pagaments amb targeta i caixes de canvi automàtic per evitar
manipulació dels diners en efectiu.
• Eliminació del servei de custòdia de valors a Recepció.
• Les bicicletes no podran entrar al Club. Únicament es podran
custodiar al pàrquing de bicicletes, amb la targeta del Club.
• Neteja dels uniformes diàriament amb temperatures superiors a 60
graus. Cada empleat s’haurà d’emportar la roba diàriament.
• El personal de recepció comptarà amb els equips de protecció
individuals.
• El personal col·laborarà en el compliment de la normativa a seguir per
socis i usuaris.
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• Requerir l'ús de mascareta.

7. PLA DE MOBILITAT
La circulació per la instal·lació està dissenyada en funció dels següents criteris:
• Circulacions en sentit únic
• Varies portes d’accés d’entrada i sortida
• Sentit general de circulació segons les agulles del rellotge
• Aprofitament de circulacions exteriors
• Escales de sentit únic; o pujada o baixada
• Senyalètica a terra (sentits i distàncies social) en sales i passadissos
• Circulació especifica per a seccions esportives i portes d’accés pròpies
Informe de reobertura d’ instal·lació · COVID-19 · Club Natació Barcelona · 11/05/2020

Detall planell circulacions exteriors
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Detall circulacions piscina de 50 m
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8. CARACTERÍSTIQUES ESPAIS I ACTIVITATS
En aquest apartat es detallen les diferents activitats que es desenvolupen, les
zones i les característiques d’aquestes, prioritzant traslladar a l’exterior totes les
activitats possibles.
En primer lloc, queden definides les classes de caire esportiu que s’ofereixen
als socis i usuaris. En segon lloc, els entrenaments de les diferents seccions
esportives i finalment, aquelles que tenen a veure amb activitat familiar i social.

1.1.

Dirigides

CONTINGUTS
Les classes tindran els mateixos continguts i amb horaris similars.
S’adaptaran per complir amb les condicions necessàries per a la
protecció de la salut de les persones que intervenen i reduir al
màxim el risc de contagi. En aquest sentit, adoptem les següents
mesures:
• Distància entre participants:
Distància social de caràcter col·lectiva ampliada:
- activitats d’alta intensitat (20m2 per persona).
- activitats de baixa intensitat (10m2 per persona).
•
•
•
•

Espais amb 1/3 del seu aforament habitual.
Classes sense material.
Desenvolupament del màxim de sessions a l’aire lliure.
Classes a través del CNB virtual com a alternativa en el
cas de no poder assistir a la instal·lació.

AFORAMENTS
• Les classes tindran un aforament limitat i caldrà reservarles a través de l’APP.
• Serà imprescindible la polsera per validar la classe a
l’entrada de l’espai.
CIRCULACIONS CONCRETES PER LES SALES
• SALES POLIVALENTS
- L’accés es farà per les escales que venen des de la
Recepció Principal.
- El passadís de les sales polivalents serà de
circulació única.
- La sortida es farà per l’accés que dóna a la Sala de
fitness.
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1. Activitats esportives socis i usuaris

• PISTA POLIESPORTIVA (per a activitats dirigides a
l'exterior)
- L’accés es farà passant per la piscina del Globus.
- La sortida es farà per la porta de l’Escola Nàutica.

• PISCINA DE 50m.
- Accés per passadís “peus mullats” (porta
automàtica).
- Sortida: porta costat dutxes.
- La circulació a platja piscina estarà senyalitzada.
- Les seccions esportives tindran la seva pròpia
circulació i estarà senyalitzada degudament.
1.2. Entrenaments personals
• Garantir la distància social entre client i entrenador.
• Les sessions es faran a diferents espais, prioritzant l’aire
lliure.
• Cada entrenador recomanarà als seus clients l’ús de
material propi.

1.3.

Sala de fitness

CLASSES-CONTINGUTS
• Les classes tindran un número limitat i caldrà reservar-les a
través de l’APP.
• Les de més assistència és realitzaran a una sala alternativa
més ample (sala 4).
AFORAMENT
• Aforament sala
d’aforament).

fitness

→

30

pax

(Veure

quadre

CIRCULACIONS CONCRETES
• Entrada: accés per la porta més propera a la piscina salada
• Sortida: per la porta més a prop de cafeteria nova i seguint
per passadís de grades de la piscina.
MESURES D’HIGIENE I DESINFECCIÓ ESPECÍFIQUES
• Ventilació de la sala, totes les portes i finestres quedaran
obertes per afavorir la renovació de l’aire.
• La neteja de la sala, es farà abans de l’obertura de la
instal·lació i un cop finalitzada cada franja horària.
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• TERRAT-SOLARIUM (per a activitats dirigides a l'exterior)
- Accés únic. Deixar sortir abans d’entrar.

• S’utilitzarà una solució hidroalcohòlica mitjançant
polvoritzador tant per a la sala com per a la maquinària
utilitzada.
• Les màquines quedaran anul·lades alternativament (una si i
una no) per garantir la distància de seguretat.

2. Activitats de seccions esportives

CONTINGUTS
Els entrenaments es faran a la piscina mantenint la distància de
seguretat i només serà pràctica de natació. No es farà disciplina
pròpia de waterpolo, ni natació artística per no tenir contacte entre
esportistes. Per als esportistes de triatló queda prohibida la
pràctica de bicicleta i cursa a peu en grup.
CIRCULACIONS
Les seccions esportives de natació, triatló, waterpolo i natació
artística tindran la seva pròpia circulació, independent de la resta
del Club tant en espai com en accessos:
• Entrada i sortida: Recepció de Piscina Nova
• Circulacions de sentit exclusiu
MESURES D’HIGIENE
• Cada esportista ha de portar el seu material desinfectat de
casa (material de suport, casquet de bany, banyador,
xancletes, etc.).
• És obligatori el bidó de beguda individual.
• Cada esportista ha de portar el seu gel desinfectant i fer
neteja de mans a l’entrada i a la sortida.
• Es farà servir una bossa d’escombraries per a deixar la
motxilla al punt de guarda-roba.
• Queda prohibit tocar res que no sigui propi.
• No es tindrà accés a vestidors.
• S’evitarà l’ús de WC amb entrenaments de 50-60 minuts.
• Esta prohibida tota salutació física entre esportistes.
• Els entrenadors vetllaran pel compliment dels protocols de
seguretat.
2.2 Escola Nàutica: vela, AAOO, surf, SUP, submarinisme,
caiac.
CONTINGUTS
Les activitats tindran els mateixos continguts. La modificació de
les activitats només vindrà donada per reduir al màxim el risc de
contagis:
20
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2.1. Natació, natació artística, triatló i waterpolo.

ESPAIS: ACCÈS, CIRCULACIONS I AFORAMENTS
L’accés és únic des de l’Escola Nàutica, mantenint la distància de
seguretat de 2m. deixant sortir abans d’entrar.
A l´hangar es diferenciaran tres zones:
• Zona veles: 1 persona per fila i si coincideixen 2 o més
socis, en la mateixa fila han d'esperar separats 2 metres.
• Zona armaris petits: Només és permès 1 persona a cada
passadís.
• Zona d’armaris passadissos: No podran entrar 2 socis a
la vegada si hi ha un armari al costat d'un l'altre, caldrà
esperar i mantenir distància social.
A l’Escola Nàutica l’aforament estarà limitat a 6 usuaris per garantir la
distància social de seguretat i la circulació.
• Guarda-roba: Es podran utilitzar de manera individual i
únicament es podrà utilitzar en cas imprescindible entre 2
membres convivents. Cal esperar al seu torn al espai
exterior de l’escola.
• Baldejar el material: Les eines de baldeig es podran
utilitzar de manera individual i únicament es podrà
compartir en cas imprescindible entre 2 membres
convivents. Cal esperar torn a l’espai exterior de l’escola
nàutica.
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• El temps de navegació a vela serà màxim de 3h.
• El temps de navegació de les altres modalitats serà
d’1:30h.
• La navegació es podrà limitar a condicions de vent de fins a
20 nusos.
• Les activitats de navegació adaptades romandran
tancades.
• A la platja, les embarcacions/taules, quan estan
aparellades, han d'estar separades a 2 metres de distància.
• El monitor en una pneumàtica a motor pot portar un màxim
d'1 acompanyant / practicant.
• No hi haurà classes teòriques en espais tancats.
• En espais oberts, s'ha de respectar la distància de 2 metres
entre els usuaris i entre ells i l'entrenador.
• Després de l'entrenament, el material s´ha de recollir en 15
minuts i retirar-lo de la sorra.
• Els descansos en terra, no poden excedir els 10 minuts.
• No es pot tenir l'embarcació a platja sense fer-ne ús més
de 20 min un cop han sol·licitat el moviment.

HORARIS DE L’ESCOLA NÀUTICA

•

Dins de la pròpia franja d’edat
o Horari establert per la normativa del Club. L’entrada
serà per la porta principal, sempre i quant la vela sigui
l’activitat principal reservada.

•

Fora de la franja horària fragmentada per edats (activitat
única)
o De 10h a 18h, sempre amb reserva prèvia. L’entrada
serà per la porta de l’Escola Nàutica i únicament es
podrà accedir al club a recollir el material nàutic
acompanyat per un monitor de l’escola.
o De 10h a 19h pel lloguer de material. L’accés serà per
la porta de l’Escola Nàutica i no es podrà accedir al
Club.

NORMATIVA DE RESERVA
L’aforament està limitat a 6 embarcacions per franja horària. Cal ser
puntuals.
Normativa de reserva:
o

Patí català : Ha de sol·licitar la baixada de la seva embarcació
amb la mateixa metodologia que fins ara, a través del grup de
WhatsApp.

o

Windsurf, surf, Sup, caiac, AAOO: Cal fer la reserva dins la
seva franja horària a través de l’APP. Fora de la seva franja
horària cal fer-ho a través de l’Escola Nàutica i en aquest cas
l’accés, serà per la mateixa escola, no per la Recepció
Principal.

FUNCIONAMENT DE PLATJA
Només podrà ser utilitzada per la realització de l’activitat.
L'amplada total senyalitzada és de 30 metres i per donar cabuda a
tots els usuaris hi hauran tres zones:
o
o
o

Part dreta: llanxa de rescat o suport: ocupació 6 m.
Part esquerra: màxim 3 patins: Ocupació 18 m.
Part central: windsurf, pàdel, etc. Ocupació per 3 socis i 6 m.
22

Informe de reobertura d’ instal·lació · COVID-19 · Club Natació Barcelona · 11/05/2020

Els horaris per a la realització dels esports nàutics i de l’Escola
Nàutica seran els següents:

Es podria fer una segona línia d´embarcacions si fos necessari en el
mateix format.

o
o
o
o
o
o
o

És obligatori netejar-se les mans amb la solució d’hidrogel
ubicada a l’entrada de l’Escola Nàutica, independentment si
l’accés és per dins del Club o directament des de la platja.
Les embarcacions, rems i armilles seran desinfectades al
finalitzar cada sessió pel propi usuari.
Es recomana l’ús de la mascareta durant els desplaçaments,
per l’activitat física no cal l’ús de la mateixa.
Obligatori l’ús personal d’ampolla o bidó d’aigua per hidratarse.
L’aforament per a la neteja de material serà de 2 veles. Cal
mantenir la distància social per fer ús dels polsadors de les
mànegues.
És obligatori l’ús de xancletes.
El monitor portarà màscara protectora o visera per donar
instruccions fora el mar.

2.3 Secció de Karate
CONTINGUTS
• Entrenament en grups reduïts amb 8 participants/hora.
• Sessions de 60 minuts.
• Dinàmiques de treball individual evitant contacte i mantenint
distància social de 3 metres.
• Classes a través del CNB virtual com alternativa per a la
resta de participants.
AFORAMENT
Detall de la sala i marques a terra per distància social
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MESURES D’HIGIENE I DESINFECCIÓ

MESURES D’HIGIENE I DESINFECCIÓ
• És ventilarà la sala obrint les finestres per afavorir la
renovació de l’aire.
• La desinfecció de la sala, es farà abans de la seva apertura
i un cop finalitzat cada entrenament.
• Obligatòria la desinfecció de mans i peus a l’entrada i
sortida de l’entrenament.
• El material esportiu (gomes, etc,..) serà d’ús individual i cal
fer la desinfecció diària a casa.
• Mascaretes esportives i guants de seguretat per a la
pràctica de grup i autògena (opcional).
• No es farà ús de vestidors.

3. Activitats Familiars
CONTINGUT
Activitats pensades per al nucli familiar o els infants menors de 14
anys socis/es del CNB.
3 grups principalment:
- Casalet gratuït de juny (annex 1)
- Racó dels petits exterior
- Casals d’estiu
ESPAIS
- Pista poliesportiva exterior
- Espai de futbol platja
- Piscina de nadons
- Piscina del “Globus”
RACÓ DELS PETITS
L’espai habitual del Racó dels Petits es realitzarà a l’aire lliure,
concretament a la zona de futbol platja. Serà condicionat un espai
d’ombra amb cadires per fer tallers i activitats.
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CIRCULACIONS
• ENTRADA: Accés per recepció principal i accés per
escales direcció Sales Polivalents.
• SORTIDA: Direcció sala de fitness i baixada cap a piscina
salada per sortir per porta que dona accés al Passeig Mare
Nostrum.
• La sala estarà senyalitzada amb la porta d’entrada i la de
sortida (circulacions d’un únic sentit).

AFORAMENT
20 infants màxim per franja horària. Rati 1/10.

CIRCULACIONS
• Accés per la dreta de les escales de l’hangar, situades
davant infermeria.
• Sortida per l’esquerra de les escales de l’hangar, situat
davant infermeria.
• Cal venir acompanyat del pare/mare/tutor per a signar
l’autorització.
MESURES D´HIGIENE I DESINFECCIÓ:
Els materials que s’utilitzaran, així com els equipaments, es
desinfectaran varies vegades al dia.
Serà obligatori l’ús de mascareta, menys en el moment de fer alguna
activitat física.
4. Activitats Socials
CONTINGUT
La vida social al CNB és un dels seus eixos principals i la seva
essència, juntament amb la vessant esportiva.
Trobem vida social per diferents espais del Club.
Queden anul·lades en aquestes primeres fases les celebracions,
lloguers d’espais, aniversaris, xerrades, etc.
ESPAIS
SALA D’ESTAR
AFORAMENT
▪ L’aforament estarà limitat i calculat per tenir com
a mínim 8m2.
CIRCULACIONS
▪ Entrada: Accés per la porta accés tv/jocs.
▪ Sortida: Per la porta accés zona lectura.
▪ La separació del mobiliari complirà la distància de
seguretat de 2m.
MESURES D´HIGIENE I DESINFECCIÓ
▪ Desinfecció abans de l’obertura de la instal·lació i
a cada franja horària.
▪ Solució desinfectant a l’entrada de la sala.
▪ No es permeten jocs de taula.
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HORARI
Segons franges horàries establertes.

PISCINA SALADA
AFORAMENT
▪ L’aforament estarà limitat i calculats per garantir
la distància de seguretat de 2 metres i la
circulació.
▪ Aforament platja piscina: 78 pax.
▪ Aforament aigua piscina: 5 pax.

MESURES D´HIGIENE I DESINFECCIÓ
▪ Desinfecció abans de l’obertura de la instal·lació i
a cada franja horària.
▪ Desinfecció de tota la infraestructura i el mobiliari
després del seu ús, tal i com s’estableix en
l’apartat general de mesures d’higiene i
desinfecció.
PLATJA SOLARIUM
AFORAMENT
L’aforament estarà limitat i calculat per garantir la distància
de seguretat social de 2 metres.
▪ Aforament solàrium platja: 90 pax
CIRCULACIONS
• Circulació al voltant de l’espai en sentit de les
agulles del rellotge.
MESURES D´HIGIENE I DESINFECCIÓ
• Desinfecció abans de l’obertura de la instal·lació i
a cada franja .
TA-KA-TÀ
AFORAMENT
• L’aforament estarà limitat i calculat per garantir la
distància de seguretat de 2 metres i la circulació.
• Aforament pistes: 8 pax (1 vs 1)
CIRCULACIONS
• Circulació al voltant de l’espai en sentit a les
agulles del rellotge.
MESURES D´HIGIENE I DESINFECCIÓ
• Desinfecció abans de l’obertura de la instal·lació i
a l’inici de franja horària.
• Cadires separades 2m.
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CIRCULACIONS
▪ Circulació al voltant de piscina en sentit de les
agulles del rellotge.
▪ Entrades a piscina per escales costat edifici.
▪ Sortides de piscina per escales costats platja.

PETANCA I ZONA SOCIAL DOMINO D’AQUESTA ZONA
AFORAMENT
L’aforament estarà limitat i calculat per tenir com a mínim
8m2 per persona per garantir la distància de seguretat de 2
metres i la circulació.
CIRCULACIONS

No es permeten els jocs de taula.

TENNIS TAULA
AFORAMENT
4 pax. (Joc 1 vs 1 en 2 taules)
CIRCULACIONS
• Circulació al voltant de taules en sentit a les
agulles del rellotge.
• Es reubica la taula del mig a l’exterior.

PISCINA GLOBUS
AFORAMENT
L’aforament estarà limitat i calculat per garantir la distància
de seguretat de 2 metres i la circulació.
Aforament platja piscina: 10 pax.
Aforament aigua piscina: 5 pax (1 per carrer).
CIRCULACIONS
• Circulació al voltant de piscina en sentit a les
agulles del rellotge
• No està permès jugar ni córrer a platja piscina.
MESURES D´HIGIENE I DESINFECCIÓ
• La platja piscina i els seus equipaments
(hamaques,
escales,
baranes..)
seran
desinfectades a cada franja horària.
• Hi haurà un vigilant que anirà passant durant tot
l´horari de solàrium i piscina.
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Cal circular mantenint la distància de seguretat de 2m.
Cadires separades 2m.

PISCINA INTERIOR de 50m

CIRCULACIONS
• Al voltant de la piscina es senyalitzarà un circuit
de doble sentit, separats físicament.
• Entrada per porta automàtica.
• Sortida per porta que dóna al hall de piscina.
• Seccions esportives quedaran limitades a zona
més propera d’entrada i sortida de Piscina Nova
amb circulació pròpia i accés i sortida des de
Recepció de la piscina.
MESURES D´HIGIENE I DESINFECCIÓ ESPECIFIQUES
• La platja piscina i els seus equipaments
desinfectades a cada franja horària.

PISCINA NADONS
AFORAMENT
Aforament aigua piscina: 4 pax
CIRCULACIONS
• Entrada “peus secs” i recepció piscina nova.
• Sortida per “peus mullats”.
• Cal circular mantenint la distància de seguretat de
2m.
• No està permès jugar ni córrer a platja piscina.
• Zona guarda cotxets al despatx annexa
MESURES D´HIGIENE I DESINFECCIÓ ESPECÍFIQUES
La platja de la piscina i els seus equipaments seran
desinfectats després de cada franja horària.
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AFORAMENT
Aforament aigua piscina: 26 pax/hora: 1 pax/carrer

9. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ

MITJANS DE PROTECCIÓ
Es posaran tots els mitjans de protecció necessaris com ara: mampares de
protecció als taulells o sistemes de presa de temperatura dels usuaris i
empleats.
També es durà a terme una estricta senyalització dels espais, zones de
circulació d’un únic sentit o bé separacions de seguretat en zones de pas i
estances, a més de posar plafons informatius amb recomanacions i la
normativa interna.
Les mesures de protecció i prevenció es podran veure modificades en
funció dels espais on es desenvolupin les diferents activitats i les
circulacions.
•

•

Instal·lació de dosificadors d'hidrogel desinfectant a cada sala i
passadissos. Caldrà netejar-se les mans a l’entrada de la instal·lació i
a l’inici i al final de cada activitat amb la solució d’hidrogel.
Estricta senyalització dels espais, zones de circulació d’un únic sentit
o bé, separacions de seguretat en zones de pas i estances, a més de
posar plafons informatius amb recomanacions i la normativa interna.
Mampares de protecció als taulells.
Mantenir obertes les finestres i les comportes exteriors i facilitar la
renovació de l'aire.
Una vegada finalitzada l'activitat, es desinfectarà la zona i el seu
material.
Les fonts d’aigua estaran fora de servei, i per tant, serà recomanable
l’ús de la pròpia ampolla d’aigua per hidratar-se.
Caldrà l’ús de mascareta per accedir a la instal·lació i en tot moment,
excepte en el moment d’activitat física.
Els vestuaris i dutxes romandran fora de servei.

•

En el cas de les PISCINES:

•
•
•
•
•
•

-

Es complirà el Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual
s'estableixen els criteris tècnics-sanitaris de les piscines.
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COMITÈ DE COORDINACIÓ

-

-

Es realitzaran
analítiques completes de l'aigua abans de
l'obertura i una vegada en marxa la instal·lació, mantenir-los
regularment com estableix el decret.
Mantenir el sistema de cloració entre 1,5 ppm i 2ppm de clor, així
com la filtració i la recirculació de l'aigua les 24 hores.
Dutxar-se abans d’entrar a la piscina.
Es reduirà l’aforament a una persona per carrer.
Per l’ús de les gandules, serà obligatori l’ús de la tovallola que
permeti cobrir la totalitat del cos l’hamaca serà desinfectada un
cop s’acaba el servei.
Les gandules tindran una distància social ampliada, amb
aforament reduït a màxim, a un 1/3 de l’aforament normal.

PER AL PERSONAL
•
•
•
•
•

Comptar amb equips de protecció individual.
Neteja dels uniformes diàriament amb temperatures superiors a 60
graus.
A recepció i administració, s’instal·laran mampares de seguretat.
Els treballadors han de respectar en tot moment els protocols que
s'estableixin i impartir la normativa de pautes a seguir a les famílies.
Els dosificadors d'hidrogel desinfectant estan a disposició de tots els
empleats en totes les zones.

Detall d’elements de seguretat

Mascaretes de protecció per a ús de treballadors/es

Separadors de metacrilat

Senyalètica i elements per circulacions ordenades
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Catifa desinfectant de sabates

Càmera termogràfica de detecció de temperatura
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10.

PREVENCIÓ I SALUT

GESTIÓ DELS EMPLEATS
Abans de la reincorporació dels diferents empleats a la feina serà necessari
omplir el següent formulari sobre COVID-19:

Per altra banda es recomana a tots els nostres treballadors/es llegir les
següents informacions relacionades amb el retorn a la feina.
La pàgina web següent sobre el rentat de mans:
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicion
s_treball/mesures_per_risc/risc-biologic/ci/mans/consells_treballadors#bloc5
El següent vídeo sobre com
https://youtu.be/EKGO6SRjJWU
El següent vídeo sobre
https://youtu.be/pcTkr-29CUQ

com

posar-se
posar-se

i

treure's
i

la

treure's

mascareta:
el

guants:

PROTOCOL D’ACTUACIÓ D’INFERMERIA DAVANT D’UN POSSIBLE CAS
DE COVID AL CNB
Davant aquesta pandèmia de Covid-19, el Club Natació Barcelona ha reubicat
el seu servei d’infermeria per tal de cobrir totes les mesures de prevenció i
atendre amb total seguretat als nostres socis/es i treballadors/es. El nou servei
d’infermeria està situat al costat de la ludoteca.
El motiu principal d’aquest canvi és que té dues estàncies, amb la qual cosa,
tindrem espai per poder aïllar un cas real o possible de Covid tal i com marca la
normativa sanitària actual i des d’on podrem activar el protocol d’actuació
davant Cas Covid-19.

32

Informe de reobertura d’ instal·lació · COVID-19 · Club Natació Barcelona · 11/05/2020

https://forms.gle/n1JvVUKBGS7kvSsBA

RESUM PROTOCOL POST DETECCIÓ D’UN CAS DE POSSIBLE DE
COVID-19
Posar al soci/a o treballador/a en qüestió, una mascareta FFP2 i uns
guants i immediatament el personal que atengui aquest pacient també
caldrà que es vesteixi amb els EPIS corresponents i el traslladaran a la
infermeria, a una de les estàncies.

S'ha d'informar al pacient de la situació de manera clara, directa i senzilla per
transmetre-li tranquil·litat i minimitzar la seva ansietat, mostrant en tot moment
la disponibilitat per respondre tots els dubtes.
Si es classifica el pacient com a cas en investigació de COVID-19, se n’ha
d’efectuar la notificació urgent a la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de
Catalunya (XVEC / veure annex 1.)
Si el pacient compleix criteris de cas en investigació i sempre en funció del seu
estat clínic (simptomatologia lleu, absència de comorbiditats, etc.), el
professional sanitari ha de comunicar a la XVEC la sospita diagnòstica, el bon
estat de salut i la pertinença de fer aïllament domiciliari fins a la valoració del
pacient per part de l’XVEC.

Requisits mínims per a l’aïllament domiciliari:
• Disponibilitat d’un habitatge adequat (habitació amb bona ventilació,
individual i amb bany propi).
• Disponibilitat de comunicació via telefònica.
• Absència de convivents vulnerables: gent gran, malalties cròniques,
immunodeprimits, embarassades.
• Pacient i convivents capaços de mesures bàsiques d’higiene

El trasllat s’ha de fer de la manera següent:
• Si el pacient viu a prop i ha arribat al club caminant, ha de tornar
caminant, amb mascareta de protecció i se li ha d’indicar que mantingui
una distància de 2 metres amb la resta de vianants i que no toqui res (se
li han de proporcionar guants per poder obrir la porta de l’edifici / agafar
l’ascensor).
• Si el pacient ha arribat al Club per mitjans propis, ha de tornar també per
mitjans propis amb les mateixes mesures.
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L’exploració mínima ha d’incloure la temperatura, la freqüència cardíaca i
respiratòria, la saturació d’oxigen i l’auscultació respiratòria.

• Si el pacient ha arribat en transport públic i no hi ha possibilitat de tornar
per mitjans propis, el retorn al domicili s’ha de fer en ambulància. El
professional sanitari ha d’activar aquest trasllat contactant amb el SEM.

Actuació per part del infermer/a:

• Si la situació clínica del malalt és greu, o es preveu una evolució clínica
desfavorable, s’ha de traslladar a un centre hospitalari.
• El trasllat al centre hospitalari s’ha de fer en ambulància. La XVEC s’ha
d’encarregar d’activar el trasllat un cop decidit, contactant amb el SEM i
amb l’hospital de destinació.

Equip de protecció individual
La higiene de mans és la mesura principal de prevenció i control de la infecció.
Ha de realitzar-se segons la tècnica correcta i sempre:
• Abans del contacte amb el pacient.
• Abans de realitzar una tècnica asèptica.
• Després del contacte amb fluids biològics.
• Després del contacte amb el pacient.
• Després del contacte amb l'entorn del pacient.

A més, s’ha de realitzar higiene de mans abans de posar-se l'equip de
protecció individual i després de la seva retirada.
Els pacients amb possible covid s’han de mantenir en aïllament de contacte i
per gotes.
El personal que acompanyi el pacient fins a la zona d’aïllament ha de portar
una mascareta quirúrgica i guants.
El personal que atengui els casos en investigació i el personal de neteja han de
portar un equip de protecció individual per a la prevenció de la infecció per
microorganismes transmesos per gotes i per contacte:
• Bata resistent als líquids.
• Mascareta (eficàcia de filtració equivalent a FFP2).
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• Informar el pacient sobre les mesures d’aïllament, normes de reconsulta
i actuació en cas d’empitjorament de l’estat de salut (vegeu el document
Aïllament domiciliari per a possibles casos de coronavirus SARS-CoV-2,
que consta a l’annex).

• Guants d’un sol ús.
• Protecció ocular antiesquitxades

Neteja i gestió de residus
El material d’un sol ús infectat ha de ser tractat com a residu biosanitari
especial del grup III.

El material que hagi de ser utilitzat posteriorment amb un altre pacient ha de
ser correctament netejat i desinfectat o esterilitzat, depenent del tipus de
material de què es tracti, d'acord amb els protocols habituals vigents segons
normativa. En cas que el material s’hagi d’esterilitzar, s’ha de transportar a la
zona d’esterilització en un contenidor tancat
El procediment de neteja i desinfecció de les superfícies i dels espais en
contacte amb el pacient es farà d 'acord amb la política habitual de neteja i
desinfecció del centre, tot i que s’ha de supervisar diàriament.
El material d’electromedicina, els aparells elèctrics i el material d’exploració
(fonendoscopi, etc.) s’ha de netejar amb un drap humitejat amb aigua i sabó
suau o tovalloletes desinfectants i cal deixar-lo assecar completament. S’ha
d’evitar la utilització de productes abrasius i raspalls durs. En la desinfecció de
l’equip, s’han de seguir les recomanacions específiques de cada fabricant.

SEGUIMENT POST COVID-19
Des del Club Natació Barcelona, posarem a disposició dels empleats i socis i
sòcies un servei de seguiment post COVID-19 a dos nivells:
-

Nivell sanitari: coordinat amb el servei DIU, liderat per Inés
Poncelas, on es proporcionarà informació i consells relatius al
post covid.

-

Nivell esportiu: en col·laboració amb entrenadors/es personals i
fisioterapeutes que ajudaran a la recuperació del to muscular i
capacitat respiratòria mitjançant rutines personalitzades.
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El material reprocessat s’ha de netejar amb aigua i sabó o s’ha de desinfectar
després de fer-lo servir, i es recomana netejar-lo a la mateixa sala on s’ha
utilitzat.

ANNEXOS I INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
• Annex 1. Serveis de vigilància epidemiològica i resposta a emergències
de salut pública territorials i servei d’urgències de vigilància
epidemiològica de Catalunya (SUVEC)

• Sub-direcció general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut
Pública
Edifici Salvany. Roc Boronat 81-95 (08005 Barcelona)

• Agència de Salut Pública de Barcelona
Servei d'Epidemiologia (Barcelona ciutat)
Pl. Lesseps, 1
Barcelona Telèfon 93 238 45 45 (centraleta) a/e mdo@aspb.cat

08023

• Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut
Pública al Barcelonès Nord i Maresme
C. Roc Boronat, 81-95 (edifici Salvany) 08005 Barcelona Telèfon 93 551
39 00 (centraleta) a/e uve.bnm@gencat.cat

• Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut
Pública a Barcelona Sud
C. Feixa Llarga, s/n – 3a planta. Antiga Escola d’Infermeria, 3a pl.
(Hospital Universitari de Bellvitge) 08907 L’Hospitalet de Llobregat
Telèfon 93 260 75 00 (centraleta) a/e bacelonasud@gencat.cat (brots,
MDI)

• Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut
Pública al Vallès Occidental i Vallès Oriental
Ctra. Vallvidrera, 38 08173 Sant Cugat del Vallès Telèfon 93 624 64 32
a/e epi.valles@gencat.cat
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Telèfon: 93 551 36 93 / 93 551 36 74

11.
NETEJA I DESINFECCIÓ DE LA
INSTAL·LACIÓ I EL MATERIAL
PREVI A L’OBERTURA

APERTURA DE LA INSTAL·LACIÓ
En general, serà necessària una contínua neteja i desinfecció de tots els
espais i equipaments de la instal·lació.
Els estudis realitzats indiquen que el coronavirus pot subsistir en una
superfície des d'unes poques hores fins a diversos dies. Seguint les
informacions recaptades fins avui, el virus de la COVID-19 podria
sobreviure en algunes superfícies:
• Fusta: 2 dies.
• Cristalls, mobiliari i taulells: de 2 a 4 dies.
• Plàstic (material piscina, etc.): 7 dies.
• Acer inoxidable (escales piscines): 2-7 dies.
• Aerosols (les partícules en suspensió de l'aire): 3 hores.
• Coure: 4 hores.
• Cartró: 24 hores

En aquest sentit, hem procedit a la identificació d'àrees, espais i punts
crítics:

AREA

PUNTS CRÍTICS
Paviment

Aparcament

Control d'accessos
Portes
Ascensors

Recepció i vestíbul

Paviment
Ascensors
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Després dels dies en què la instal·lació ha estat tancada, és poc probable
que pugui haver rastre del coronavirus. Tot i això, és realitzarà una neteja i
desinfecció de tot el centre i especialment dels materials que els usuaris
puguin utilitzar amb productes que assegurin l'eliminació del virus.

Punts d'informació al públic
Mostrador
Torniquets
Paviment
Interruptors
Parets
Passadissos,
recorreguts i zones
comuns

Portes
Poms
Finestres
Baranes
Papereres
Informe de reobertura d’ instal·lació · COVID-19 · Club Natació Barcelona · 11/05/2020

Màquines vending
Paviment
Portes
Poms
Interruptors
Parets
Taquilles
Penja-robes
Assecadors de cabell
Vestidors (fora de
servei) i lavabos

Bancs
Aixetes
Vàters i urinaris
Dispensadors de sabó
Dispensadors de paper higiènic
Escombretes
Papereres
Miralls
Assecadors de roba de bany (FORA SERVEI)
Paviment

Zona solàrium

Hamaques
Farmaciola
Camilles

Infermeria

Papereres
Portes
Paviment
Dutxes

Spa

Jacuzzi
Sauna
Paviment

Sala Fitness

Màquines
Material (peses, gomes, ..)
38

Portes i poms
Taules
Cadires

Despatxos

Ordinadors (sobretot teclat i ratolins)
Telèfons
Fotocopiadora (botons)

• Assegurar una ventilació adequada amb aire exterior de tots els
espais interiors, diària, periòdica i, com a mínim, per espai de 5
minuts.
• Reforçar la neteja dels filtres d'aire i augmentar el nivell de
ventilació dels sistemes de climatització per a renovar l'aire de
forma més natural.
• Reforçar les tasques de neteja en totes les estades, amb especial
incidència en les superfícies i punts crítics comentats
anteriorment.
• Ús de productes homologats i empreses certificades
• Cicles de neteja més curts.

SALA DE FITNESS
La desinfecció serà general a la totalitat de la sala i de la maquinària
utilitzada.
Neteja:
•
•

Productes utilitzats: detergents tensioactius aplicats en la
concentració i condicions d’ús segons fitxa tècnica: DBN Plus:
Detergent desinfectant neutre. Bactericida i fungicida.
Periodicitat de la neteja: 6 vegades al dia

Desinfecció:
• Productes desinfectants utilitzats que destrueixen i inactiven els
microorganismes (S’adjunten fitxes tècniques):
- Lleixiu Floquet. Codi: 093034/016-058;
- Solució hidroalcohòlica de més del 70% per polvoritzador i
vaporitzadors desinfectants per a ús del soci.
• Periodicitat de la desinfecció:
- 6 desinfeccions diàries a totes les màquines i material existent a la
sala de fitness per part de l’equip del CNB.
- Després de cada ús per part del soci
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De forma general per a tota la instal·lació:

VESTIDORS (fora de Servei)
Neteja general amb desinfecció de polvoritzador, d’armaris, terres,
bancs, piques i wc. La desinfecció de las dutxes es realitzarà un mínim
de 3 vegades al dia.
Neteja:

•

Productes utilitzats: detergents tensioactius aplicats en la
concentració i condicions d’ús segons fitxa tècnica: DBN Plus:
Detergent desinfectant neutre. Bactericida i fungicida.
Periodicitat de la neteja: 6 vegades al dia

Desinfecció:
• Productes desinfectants utilitzats que destrueixen i inactiven els
microorganismes (S’adjunten fitxes tècniques):
- Lleixiu Floquet. Codi: 093034/016-058;
- Solució hidroalcohòlica de més del 70% per polvoritzador i
vaporitzadors desinfectants per a ús del soci.
• Periodicitat de la desinfecció:
- 3 desinfeccions diàries de les dutxes
- Polvorització 6 vegades al dia

PISCINA SALADA
La piscina salada serà buidada diàriament i tractada segons protocol de
manteniment intern.
Neteja:
•
•

Productes utilitzats: detergents tensioactius aplicats en la
concentració i condicions d’ús segons fitxa tècnica: DBN Plus:
Detergent desinfectant neutre. Bactericida i fungicida.
Periodicitat de la neteja: 6 vegades al dia

Desinfecció:
• Productes desinfectants utilitzats que destrueixen i inactiven els
microorganismes (S’adjunten fitxes tècniques):
- Lleixiu Floquet. Codi: 093034/016-058;
- Solució hidroalcohòlica de més del 70% per polvoritzador i
vaporitzadors desinfectants per a ús del soci.
• Periodicitat de la desinfecció: 4 desinfeccions de polvorització
diàries de tot el mobiliari de la terrassa: cadires, gandules i para-sols i
del terra que vorera la piscina.
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•

PISCINA GLOBUS
Neteja:

•

Productes utilitzats: detergents tensioactius aplicats en la
concentració i condicions d’ús segons fitxa tècnica: DBN Plus:
Detergent desinfectant neutre. Bactericida i fungicida.
Periodicitat de la neteja: 6 vegades al dia

Desinfecció:
• Productes desinfectants utilitzats que destrueixen i inactiven els
microorganismes (S’adjunten fitxes tècniques):
- Lleixiu Floquet. Codi: 093034/016-058;
- Solució hidroalcohòlica de més del 70% per polvoritzador i
vaporitzadors desinfectants per a ús del soci.
• Periodicitat de la desinfecció:
- 4 desinfeccions de polvorització diàries de tot el mobiliari de la
terrassa: cadires, gandules i para-sols i del terra que vorera la
piscina.
- Al final de jornada es realitzarà la desinfecció mitjançant pistola a
pressió.
PISCINA NOVA DE L’ESCULLERA
Desinfecció de la zona amb polvoritzador 5 vegades al dia. El material
auxiliar per a la pràctica de la natació serà d'ús particular i propi de cada
soci i usuari, i per tant, no caldrà desinfectar-ho. Cada persona és
responsable del seu propi material.
Neteja:
•
•

Productes utilitzats: detergents tensioactius aplicats en la
concentració i condicions d’ús segons fitxa tècnica: DBN Plus:
Detergent desinfectant neutre. Bactericida i fungicida.
Periodicitat de la neteja: Al final de la jornada, el vehicle de neteja
realitzarà una passada.

Desinfecció:
• Productes desinfectants utilitzats que destrueixen i inactiven els
microorganismes (S’adjunten fitxes tècniques):
- Lleixiu Floquet. Codi: 093034/016-058;
- Solució hidroalcohòlica de més del 70% per polvoritzador i
vaporitzadors desinfectants per a ús del soci.
• Periodicitat de la desinfecció:
- 5 desinfeccions de polvorització diària del terra del voltant de la
piscina.
- Al final de jornada es farà la desinfecció mitjançant pistola a pressió.
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•

PISCINA DE NADONS
Neteja general de la zona.
Neteja:

•

Productes utilitzats: detergents tensioactius aplicats en la
concentració i condicions d’ús segons fitxa tècnica: DBN Plus:
Detergent desinfectant neutre. Bactericida i fungicida.
Periodicitat de la neteja: Al final de la jornada, el vehicle de neteja
realitzarà una passada.

Desinfecció:
• Productes desinfectants utilitzats que destrueixen i inactiven els
microorganismes (S’adjunten fitxes tècniques):
- Lleixiu Floquet. Codi: 093034/016-058;
- Solució hidroalcohòlica de més del 70% per polvoritzador i
vaporitzadors desinfectants per a ús del soci.
•
Periodicitat de la desinfecció:
- 5 desinfeccions de polvorització diària del terra del voltant de la
piscina.

ZONES COMUNS: ZONES I ELEMENTS PRIORITARIS D'ACTUACIÓ
(punts vermells)
Recepció, escales, passadissos, sala d'estar i ascensors.
- Es facilitarà una catifa desinfectant per a calçat en els accessos al
Club.
- Neteja general constant i desinfecció amb polvoritzador.
- Manetes i poms de portes i finestres. Botons d'ascensors.
- Baranes i passamans d'escales i ascensors. Taules, cadires,
especialment en zones d'espera.
- Ordinadors, sobretot teclat i ratolins. Telèfons i fotocopiadores.
- Aixetes i lavabos.
- Màquines de vending.
- Altres superfícies o punts de contacte freqüent.
Neteja:
•
•

Productes utilitzats: detergents tensioactius aplicats en la
concentració i condicions d’ús segons fitxa tècnica: DBN Plus:
Detergent desinfectant neutre. Bactericida i fungicida.
Periodicitat de la neteja: 4 vegades al dia

Desinfecció:
• Productes desinfectants utilitzats que destrueixen i inactiven els
microorganismes (S’adjunten fitxes tècniques):
- Lleixiu Floquet. Codi: 093034/016-058;
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•

-

•

Solució hidroalcohòlica de més del 70% per polvoritzador i
vaporitzadors desinfectants per a ús del soci.
Periodicitat de la desinfecció:
4 desinfeccions de polvorització diàries

POLIVALENT I KARATE
Neteja general diària amb desinfecció de l'espai, del material i el sòl dels
diferents espais després de cada sessió.

•
•

Productes utilitzats: detergents tensioactius aplicats en la
concentració i condicions d’ús segons fitxa tècnica: DBN Plus:
Detergent desinfectant neutre. Bactericida i fungicida.
Periodicitat de la neteja: al finalitzar cada classe dirigida

Desinfecció:
• Productes desinfectants utilitzats que destrueixen i inactiven els
microorganismes (S’adjunten fitxes tècniques):
- Lleixiu Floquet. Codi: 093034/016-058;
- Solució hidroalcohòlica de més del 70% per polvoritzador i
vaporitzadors desinfectants per a ús del soci.
•

Periodicitat de la desinfecció:
3 desinfeccions de polvorització diàries

SOLARIUM DE LA T I FRONTONS
Neteja general amb desinfecció diària amb polvoritzador.
Neteja:
•
•

Productes utilitzats: detergents tensioactius aplicats en la
concentració i condicions d’ús segons fitxa tècnica: DBN Plus:
Detergent desinfectant neutre. Bactericida i fungicida.
Periodicitat de la neteja: al finalitzar cada reserva.

Desinfecció:
• Productes desinfectants utilitzats que destrueixen i inactiven els
microorganismes (S’adjunten fitxes tècniques):
- Lleixiu Floquet. Codi: 093034/016-058;
- Solució hidroalcohòlica de més del 70% per polvoritzador i
vaporitzadors desinfectants per a ús del soci.
• Periodicitat de la desinfecció: Desinfeccions de polvorització diària.
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Neteja:

ZONA DE PLATJA
Netejar i desinfectar les hamaques amb polvoritzador després de cada
ús.
Neteja:

•

Productes utilitzats: detergents tensioactius aplicats en la
concentració i condicions d’ús segons fitxa tècnica: DBN Plus:
Detergent desinfectant neutre. Bactericida i fungicida.
Periodicitat de la neteja: al finalitzar cada reserva.

Desinfecció:
• Productes desinfectants utilitzats que destrueixen i inactiven els
microorganismes (S’adjunten fitxes tècniques):
- Lleixiu Floquet. Codi: 093034/016-058;
- Solució hidroalcohòlica de més del 70% per polvoritzador i
vaporitzadors desinfectants per a ús del soci.
• Periodicitat de la desinfecció:
- Desinfeccions amb polvoritzador al finalitzar cada reserva.
- Desinfeccions de les hamaques amb pistola a pressió al finalitzar
cada jornada.
INFERMERIA
Neteja general més desinfecció. Extremar les precaucions d'higiene.
Neteja:
• Productes utilitzats: detergents tensioactius aplicats en la
concentració i condicions d’ús segons fitxa tècnica: DBN Plus:
Detergent desinfectant neutre. Bactericida i fungicida.
• Periodicitat de la neteja: al finalitzar cada pacient.
Desinfecció:
• Productes desinfectants utilitzats que destrueixen i inactiven els
microorganismes (S’adjunten fitxes tècniques):
- Lleixiu Floquet. Codi: 093034/016-058;
- Solució hidroalcohòlica de més del 70% per polvoritzador i
vaporitzadors desinfectants per a ús del soci.
• Periodicitat de la desinfecció:
- Desinfeccions amb polvoritzador després de cada ús
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•

DIRECCIÓ I DESPATXOS
Neteja general més desinfecció amb polvoritzador.
Neteja:

•

Productes utilitzats: detergents tensioactius aplicats en la
concentració i condicions d’ús segons fitxa tècnica: DBN Plus:
Detergent desinfectant neutre. Bactericida i fungicida.
Periodicitat de la neteja: al finalitzar cada jornada de treball.

Desinfecció:
• Productes desinfectants utilitzats que destrueixen i inactiven els
microorganismes (S’adjunten fitxes tècniques):
- Lleixiu Floquet. Codi: 093034/016-058;
- Solució hidroalcohòlica de més del 70% per polvoritzador i
vaporitzadors desinfectants per a ús del soci.
• Periodicitat de la desinfecció:
- Desinfeccions amb polvoritzador després de cada jornada de treball.

PARKING
Neteja amb vehicle en tots els pàrquing i desinfecció en totes les
maquinàries d'entrada i sortida amb polvoritzador.
Neteja:
•
•

Productes utilitzats: detergents tensioactius aplicats en la
concentració i condicions d’ús segons fitxa tècnica: DBN Plus:
Detergent desinfectant neutre. Bactericida i fungicida.
Periodicitat de la neteja: al finalitzar cada jornada de treball.

Desinfecció:
• Productes desinfectants utilitzats que destrueixen i inactiven els
microorganismes (S’adjunten fitxes tècniques):
- Lleixiu Floquet. Codi: 093034/016-058;
- Solució hidroalcohòlica de més del 70% per polvoritzador i
vaporitzadors desinfectants per a ús del soci.
• Periodicitat de la desinfecció:
- Desinfeccions amb polvoritzador després de cada jornada de treball.
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•

SAUNES I BUGADERIA (fora de Servei)
Neteja general més desinfecció abans de començar el servei i després
de cada ús.
Neteja:

•

Productes utilitzats: detergents tensioactius aplicats en la
concentració i condicions d’ús segons fitxa tècnica: DBN Plus:
Detergent desinfectant neutre. Bactericida i fungicida.
Periodicitat de la neteja: al finalitzar cada servei.

Desinfecció:
• Productes desinfectants utilitzats que destrueixen i inactiven els
microorganismes (S’adjunten fitxes tècniques):
- Lleixiu Floquet. Codi: 093034/016-058;
- Solució hidroalcohòlica de més del 70% per polvoritzador i
vaporitzadors desinfectants per a ús del soci.
• Periodicitat de la desinfecció:
- Desinfeccions amb polvoritzador després de cada reserva.

ESQUAIX
Neteja general més desinfecció abans de començar el servei i després
de cada ús.
Neteja:
•
•

Productes utilitzats: detergents tensioactius aplicats en la
concentració i condicions d’ús segons fitxa tècnica: DBN Plus:
Detergent desinfectant neutre. Bactericida i fungicida.
Periodicitat de la neteja: al finalitzar cada reserva.

Desinfecció:
• Productes desinfectants utilitzats que destrueixen i inactiven els
microorganismes (S’adjunten fitxes tècniques):
- Lleixiu Floquet. Codi: 093034/016-058;
- Solució hidroalcohòlica de més del 70% per polvoritzador i
vaporitzadors desinfectants per a ús del soci.
• Periodicitat de la desinfecció:
Desinfeccions amb polvoritzador després de cada reserva
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•

MATERIAL NETEJA:

• Incorporació de sistemes de desinfecció mitjançant ozó (sistema de
provada eficàcia que és 300 cops més ràpid que el clor i 590 més
potent) i que actualment es troba en fase d’estudi per part de les
empreses industrials. Realitzarem el protocol del procés de desinfecció
en punts específics de la instal·lació mitjançant maquinària portàtil
(desinfecció diària a les nits de les diferents sales del club) i maquinària
fixa (a la sala fitness).
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• Motxilla desinfectant amb contingut de: 30ml de lleixiu x 1l d'aigua.
S'haurà de deixar actuar en la superfície entre 1 i 4 minuts. Diàriament,
s'haurà de preparar la solució abans de la seva utilització.

12.

METODOLOGIA DE RESERVES

Les reserves es faran a través de la cita prèvia de l’APP, garantint el
control estricte dels aforaments.
El/la soci/a haurà d’escollir una activitat esportiva principal, segons la seva
franja d’edat, i fer la reserva de la mateixa.

Normativa de reserva
- Com a màxim es podrà reservar 1 activitat/dia, 3 dies a la setmana
dins del tram d’edat corresponent definit pel Club.
- La reserva de l’activitat es farà a través de la APP TG del Club.
- Caldrà validar la reserva de l’activitat principal en l’espai
corresponent.
- Es podrà anul·lar 2 hores abans de començar l’activitat a través de
l’APP.
- Cada classe reservada, no assistida ni anul·lada suposarà una
penalització de no poder tornar a reservar durant els 7 dies
següents.
- Cal apel·lar a la responsabilitat social de cada soci/a per respectar el
criteri de 3 dies a la setmana.
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Sense reserva el/la soci/a no podrà accedir a la instal·lació.

13. ANNEXES
ANNEX CASALET SOLIDARI

El present document esdevé la proposta que servirà per a aplicar mesures de
prevenció, de cara al retorn en les activitats durant l’estiu 2020. Una proposta
que, en qualsevol dels casos, no esdevé aïllada ni independent, sinó que
parteix de la necessària coordinació de tota la organització així com de totes
aquelles pautes que s’estableixin amb caràcter general per part de les
autoritats competents.
Aquest, és un document amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del
moment que s’està vivint i, donat que la situació és canviant, està sotmès a
modificacions i/o adaptació en funció del que es marqui des de les autoritats
competents.
Per a ser rigorosos en la situació actual, creiem en la necessitat d'incorporar
una normativa general amb mesures de prevenció adaptada a les necessitats
actuals, a les dels nens/as, de les famílies d'aquests i de tot l'equip professional
que hi treballa al centre.
1. Informació general
a. Horari i activitat
• De 9.45 a 10h rebuda
• De 10 a 13h suport escolar (cada nen/a es portarà el seu
material per a poder treballar i seguir les classes)
• De 13 a 14h dinar
• De 14 a 16h tallers a la ombra
• De 16 a 17.15h jocs
• De 17.30h recollida
b. Aforament activitat
Les places seran limitades i seran de 50 places totals distribuïdes
en grups de 7 nens/es distribuïts per d’edat.
c. Tipologia d’activitats recomanades per la tarda
Totes les activitats es faran a l’aire lliure i s’evitarà el material i en
el cas de que es faci servir alguna cosa, caldrà desinfectar-ho al
finalitzar. Les activitats es duran a terme en grups de màxim 7
nens/es per tal de facilitar el distanciament físic i les mesures en
cas d’infant simptomàtic. Cada grup tindrà assignats un o dos
monitors/es en funció de l’edat dels participants i el tipus
d’activitat. Es procurarà que cada monitor/a es relacioni sempre
amb el mateix grup d’infants.
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MESURES DE PREVENCIÓ CASALET SOLIDARI JUNY 2020

2. Mesures de seguretat, higiene i condicionament de la instal·lació

Durant les activitats de zones interiors
iv. Instal·lar dosificadors d'hidrogel desinfectant (a poder ser
automàtics).
v. Reduir l'aforament al 50% de la capacitat, mantenint els 2
metres de distància entre persones.
vi. Mantenir obertes les finestres i les comportes exteriors i
facilitar la renovació de l'aire.
vii. Una vegada finalitzada l'activitat, caldrà desinfectar la zona
i el material.
viii. En el moment d’activitat física no cal ús de mascareta, però
si es fan activitats com tallers o xerrades, caldrà utilitzar-la.
ix. En el menjador, es tindrà separació mínima de 2 metres
entre les taules. Com que son taules grans, es deixarà una
cadira de separació entre infants de manera que cada nen,
nena no tingui cap altre infant al davant ni als costats. Per
agafar la seva safata, quan un nen/a hagi agafat tot el seu
dinar, entrarà un altre a la zona de servei. Es realitzarà
neteja i desinfecció de les taules després de cada àpat i de
l’espai del menjador un cop al dia.
Durant les activitats de zones exteriors
x. Organitzar les activitats de tal manera que els grups no
coincideixin en una mateixa zona d’activitat. I si es dóna,
mantenir distància de seguretat.
xi. En les activitats, evitar el contacte cos a cos, mantenint
sempre la distància de seguretat de 2 metres entre
persones.
xii. En cas d'activitats on es comparteix material, extremar les
precaucions individualment.
xiii. Recomanar l'ús de gorra per a evitar emportar-se les mans
a la cara.
xiv. En acabar l'activitat, desinfectar tot el material utilitzat i
l'usuari haurà de posar-se de nou els guants o rentar-se les
mans i posar-se la màscara.
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Durant l’accés, cal prendre algunes mesures
i. Prendre la temperatura als usuaris via cambra tèrmica o
termòmetre làser.
ii. Instal·lar dosificadors d'hidrogel desinfectant, a poder ser
amb dosificador automàtic.
iii. Requerir a tots els que accedeixin l'ús de màscara i guants
en tot moment excepte quan realitzin l'activitat. Així com
rentar-se les mans constantment.

3. Personal

4. Espais de desenvolupament de les diferents activitats
a. Espais esportius exteriors
i. Pista
ii. Futbol platja
b. Espais esportius interns
i. Sala miralls
c. Espais interiors per repàs i tallers
i. Cafeteria nova
ii. Aula estudi
iii. Sala anglès
d. Espai destinat a menjador
i. Menjador casal
5. Servei càtering
El servei de càtering es farà amb l’empresa Somvalors que segueix totes
les normes especifiques de seguretat alimentària. El menjar es serveix
en safates individuals i no serà compartida entre els infants i joves. Hi
haurà una persona servint i els monitors controlant que no es manipuli
res ni es comparteixi res. Es faran servir gerres que s’ompliran amb
aigua del dispensador d’aigua instal·lat al menjador. Aquesta serà
servida únicament pels monitors.
6. Circulació
La circulació d’espais està subjecte a la circulació general del Club. Tot i
així, la circulació dels grups segons espais serà de manera independent.
a. Espais esportius exteriors
A l’espai exteriors es podrà accedir per l’escala de baixada a
l’hangar, es baixarà per la dreta i es pujarà per l’esquerra.
b. Espais esportius interns
i. Sala miralls i ràquet: la circulació es farà sempre per la
recepció del esquaix i es tornarà per la piscina de salada.
c. Espais interiors per tallers
i. Cafeteria nova: escales edifici antic
ii. Aula estudi: sortida exterior (edifici Desigual)
iii. Sala anglès: sortida exterior (edifici Desigual)
d. Espai destinat a menjador
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a. Comptar amb equips de protecció individual per als monitors.
b. Neteja dels uniformes diàriament amb temperatures superiors a
60 graus.
c. Els treballadors hauran de respectar en tot moment els protocols
que s'estableixin i impartir la normativa de pautes a seguir a les
famílies.
d. Les reunions entre treballadors del casal es faran a la pista,
complint amb les mesures de seguretat i proteccions
específiques.

i. Menjador casal: pujar per escales edifici antic. Entrada per
la porta de menjador 1 i sortida per la porta de menjador 2 i
baixar escales piscina.

7. Accés a la instal·lació

a. Rebuda dels nens/es
1. La rebuda serà de 9.45 a 10h i l’accés serà per la
porta exterior de la zona Desigual
2. Zones de rebuda:
a. Pista poliesportiva
3. Hi haurà una taula de control d’accés, on es
comprovarà la inscripció del participant..
4. Les famílies entraran en blocs de 4 persones, a
mesura que vagin sortint, aniran entrant (hi haurà
personal fent control d’entrada i sortida amb walkie).
5. Marcar la distància de seguretat al terra.
b. Recollida dels nens/es
i. La recollida es farà de manera esglaonada, com a la
rebuda i les famílies entraran en blocs de 4 persones, a la
zona de control que estarà situada en el mateix punt que a
la rebuda.
ii. Marcar la distància de seguretat al terra.
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Per a accedir a la instal·lació, hi haurà una única porta d’entrada que
serà per la porta exterior del edifici de Desigual.
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Les fletxes vermelles indiquen la entrada i les grogues la sortida.
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