
 

 

Benvolgudes i benvolguts socis,  
 
Ens complau informar-vos que a partir del dissabte 13 de juny la piscina estarà 
oberta i l'horari serà de 11:30-19:30h. 
 
Com tots sabem la nova normalitat comporta mesures excepcionals, 
 
Tot seguit trobareu els nous protocols a seguir durant la FASE 2 per l'ús de la 
piscina. 
 
PROTOCOL D'ACCÉS i NORMES D'ÚS PER A LA PISCINA · NOVA NOR-
MALITAT · FASE 2 
 
• Les persones de 6 anys o més han d'utilitzar mascaretes als espais a l'aire 
lliure i a qualsevol espai tancat d'ús públic que es trobi obert al públic quan, per 
algun motiu justificat, no sigui possible mantenir la distància de seguretat inter-
personal de com a mínim 2 metres, amb l'excepció de les que s'acullin als 
supòsits previstos a l'Ordre SND/422/2020, de 19 de maig. 
 
• No podran fer ús de les instal·lacions les persones que presentin símptomes o 
estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19, o que 
es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret 
amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19. 
 
• L'accés d'entrada i sortida a la piscina serà des de la porta de la infermeria. 
 
• És obligatori netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic a l'entrar. 
 
• L'aforament de la piscina està restringit, per aquest motiu és indispensable 
que durant la fase 2 es reservi plaça a través del RESERVA PLAY http://casi-
noargentona.reservaplay.cat/login o anant presencialment a demanar hora al 
nostre socorrista de 11:30h a 19:30h. 
 
• L'aforament és de 60 persones en zona "platja" i 21 dins l'aigua. Hau-rem 
d'entendre i fer un esforç tots plegats en respectar els temps d'estada. I seguir 
les indicacions del socorrista en tot moment. 
 
 
 
 



 

 

 
• Dins la zona de la piscina s'han delimitat espais de 2x2m que podran ser uti-
litzats per persona o unitat familiar amb reserva prèvia. Cada un d'aquests es-
pais disposa de dues gandules. 
 
 
• Cada usuari serà responsable de desinfectar la seva gandula abans i després 
del seu ús. 
 
• Els menors de 18 anys no podran utilitzar les gandules, hauran d'utilitzar les 
zones delimitades sense gandula. 
 
• Els vestidors romandran tancats fins a nova ordre. 
 
INVITACIONS PISCINA 2020 
 
Com hem dit abans estem vivint un moment excepcional per aquest motiu ara 
per ara queden anul·lades les invitacions a la piscina fins nou avís. Esperem 
reactivar-les en el moment que passem a la "nova normalitat". Us anirem in-
formant. 
 
 
Recordar-vos que el TASTET continua tenint el mateix horari i que a partir del 
20 de juny passarà a l’horari d’estiu. 
 
 
 

Atentament,  
 
 
Alberto Basté López  
President del Casino d’Argentona  
 
 
PD: Per qualsevol dubte o suggeriment podeu posar-vos en contacte per 
correu electrònic a: info@casinoargentona.com   
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