Concello de Ortigueira

PISCINA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA.
APERTURA: 6 SETEMBRO 2021
HORARIO DA INSTALACIÓN
ATA O 15 DE SETEMBRO,
De luns a sábado, de 9 a 13 e de 19,30 a 22,30.
DESDE O 16 DE SETEMBRO,
De luns a venres, de 9 a 13 e de 16 a 22 horas.
Sábados, de 10 a 14 e de 17 a 20 horas.
A instalación non abre os domingos e festivos.
PROTOCOLO DE USO DEBIDO AS RESTRICIÓNS POLO COVID 19.
(En aplicación da lexislación vixente)

A CAPACIDADE MÁXIMA DA INSTALACIÓN É A SEGUINTE:
XIMNASIO: 6 PERSOAS
VASO DA PISCINA: 4 PERSOAS POR LIÑA. TOTAL 24 persoas.
VESTIARIOS: 50 %
SALA DE ACTIVIDADES: 6 PERSOAS.
SAUNAS: PECHADAS
Según evolucione a situación, iranse modificando as restricións.
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RESERVAS DE HORAS:
ATA O 3 DE SETEMBRO, AS RESERVAS FARANSE EN HORARIO DE 10
A 13 HORAS.
A PARTIR DO 6 DE SETEMBRO, AS RESERVAS FARANSE DE 9 A 13 E
DE 19,30 A 22.30 HORAS.
A PARTIR DO 16 DE SETEMBRO , NO HORARIO DA INSTALACIÓN.
DE LUNS A VENRES, DE 9-13 E DE 16 – 22 H
SÁBADOS, DE 10-14 E DE 17-20 HORAS
As actividades dirixidas por monitor/a se convocarán nas próximas semanas,
segun evolucione a situación.
As taxas son as correspondentes a vixente ordenanza de taxas da piscina e non
sufriron variación.
NORMAS DE ACCESO E USO DAS INSTALACIÓNS.
Poderán accedera a instalación mediante reserva de hora chamando o telefono
da piscina 981-42.20.26 antes do uso da instalación.
Tamén poderá acceder sen reserva, sempre que exista dispoñibilidade nas
instalacións.
Todos os usuarios deberán identificarse na recepción da instalación, deixando os
seus datos.
Cada persoa só poderá reservar un máximo de dúas franxas horarias por día, que
deberán ser consecutivas, para dar opción a que se poida usar ximnasio e vaso
na mesma xornada e, ao mesmo tempo, garantir que as instalacións poidan ser
utilizadas polo maior número de persoas posible malia a redución do aforo. No
caso de existir ocos horarios poderán prolongarse os usos.
Os accesos a instalación faranse para unha franxa horaria de 60 minutos,
incluíndo a ducha se procede.
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Todos os membros das unidades familiares computarán para a capacidade.
Normas de cobro:
A partires do 6 de setembro, os pagos para o uso da instalación, segun a
vixente ordenanza fiscal, serán abonados por algunha das seguintes formas:
- mediante tarxeta de crédito ou débito.
- mediante cargo en conta bancaria para os abonados.
- mediante ingreso directo en conta bancaria do Concello.
NON SE ADMITIRÁN PAGOS EN EFECTIVO.
AVISOS COVID
- Todos os usuarios deberán identificarse na recepción da instalación, deixando
os seus datos.
- Lembramos a obriga de manter a distancia de seguridade de polo menos 1,5
metros e uso de mascara, e hixiene adecuada.
- O obrigatoria a desinfección de mans no acceso a instalación e os pes nas
alfombras da entrada.
- O uso de mascara está exceptuado durante o baño e mentres se permaneza nun
espacio determinado, sen desprazarse e sempre que se poida garantir o respecto
da distancia de seguridade interpersoal.
- Uso de mascara obrigatorio nos accesos, desprazamentos e paseos, no uso de
vestiarios, agás nas duchas.
- Non se pode usar material auxiliar.
- Recomendase, na medida do posible, evitar o uso de vestiarios e duchas.
- Non se pode comer na instalación nin compartir bebidas.
Tamén deberán cumprirse as normas xerais da instalación e as sinaladas para
prevención e evitar a propagación do Covid, ditadas polas autoridades sanitarias
correspondentes.
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