RESUM DELS PROTOCOLS D'ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS DEL C.N. MATARÓ
PERÍODE DEL 2 AL 7 DE JUNY
Quan es tornen a obrir les instal·lacions? Aquest dimarts dia 2 de juny.
Qui pot accedir a les instal·lacions? Socis i abonats al corrent de pagament i majors de
14 anys.
Requisits per accedir? Efectuar una cita prèvia i complir els requisits sanitaris exigits.
Disposar d'una polsera d’identificació.
Quines activitats es poden realitzar i on? Natació individual a la piscina olímpica
exterior.
Quins son els horaris i les franges? Les instal·lacions s'obriran a les 6:00 del matí i
s'estableixen franges horàries d’1,5 hores. La darrera franja serà la de 19:30 a 21:00. El
cap de setmana s'obrirà a les 7:30 del matí.
Quantes persones podran fer esport? A cada franja horària poden accedir 48 persones
a raó de 4 persones per cada un dels carrers de la piscina. En total en un dia laborable
podran fer natació 480 persones.
Quant duraran aquestes limitacions? Fins el pas a la Fase 2 prevista pel proper dia 8 de
juny. En aquell moment ampliarem serveis en funció del que dicti la normativa
Més detalls concrets es troben al protocol complet de retorn a l'activitat (requisits
sanitaris, procediment per fer les reserves,.......).
Preguntes freqüents:
Es podrà accedir a la platja? No. Tan sols hi està autoritzada la natació esportiva, no la
recreativa, i per fer-ho només és possible pel punt indicat per l’Ajuntament al costat de
les nostres instal·lacions. Per accedir a la platja caldrà esperar probablement al dia 8 de
juny i sempre d'acord amb el que dicti l'Ajuntament de Mataró.
Es pot anar al gimnàs o a les sales polivalents? De moment no estem autoritzats a obrir
aquests serveis.
Per què no es poden utilitzar els vestidors, les dutxes interiors i les saunes? Part
d'aquests serveis no estem autoritzats a oferir-los. En el cas de l’ús dels vestidors, que
es van autoritzar ahir dissabte a la tarda, hem de trobar fórmules per garantir els
requisits d'aforament i condicions sanitàries abans de deixar que se’n faci ús.
Probablement a mitjans de setmana els podrem obrir.
Quan es tornaran a fer cursets i activitats dirigides? Estem seguint l'evolució de les
normatives i restriccions que han estat canviant dia a dia. No tenim data prevista però
creiem que serà durant aquest mes de juny.
Es faran casals d'estiu ? És la nostra voluntat organitzar-los. Sabem l'important que són
pels nens i pels pares. Tant bon punt tinguem més informació us la farem arribar.
Quan començaran els entrenaments? Aquesta setmana els entrenadors contactaran
amb els esportistes per organitzar el retorn als entrenaments de cada disciplina.
Probablement no serà aquesta setmana, on encara les limitacions d'aforament i edat
són molt importants, però a partir de la següent esperem poder començar
progressivament.

