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NETEJA I DESINFECCIÓ
Es recomana disposar d’un protocol d'higiene i prevenció segons el que
estableix la normativa en vigor.
Abans de l’obertura de cada jornada s’han de netejar i desinfectar les
instal·lacions, amb especial atenció als espais tancats com
els vestuaris i banys.
Per desinfectar es recomana usar una dilució de lleixiu al 1:50
acabada de preparar.* (veure pàg. 8)

Es recomana que es realitzi la neteja i desinfecció de manera
periòdica de les instal:lacions que siguin susceptibles de
contacte freqüent amb les mans
(ej. poms de portes, baranes, etc.)*

Cal disposar de papereres amb tapa i pedal per dipositar-hi
el material d’un sol ús dels usuaris. S’han de netejar com a mínim una
vegada al dia.*

Després de netejar i desinfectar els materials emprats i els equips de
protecció, s’han de rebutjar de forma segura i cal rentar-se les mans.

* Cal disposar de registres de totes les
actuacions realitzades.
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AFORAMENT
- En la mesura possible, s’han d’establir circuits d'entrada i sortida
independents per garantir la distància de seguretat de 1'5
metres.
- Per calcular l'aforament màxim es requereix 4 metres quadrats
per persona tant dins els vasos com a la zona de platja.
- S'han de tenir en compte el límit d’aforament (%) publicat a
l'acord de Govern segons el nivell d'alerta de cada illa.*
- Sempre s'ha de respectar i garantir la distància de seguretat.
Tots els objectes personals han de romandre dins del perímetre
de seguretat establert; en cas contrari, s’ha de reduir
l'aforament.

* L’aforament es calcula dividint la superfície (sigui dels vasos o de la zona de
platja) entre 4 i llavors s’hi aplica el % segons el nivell d'alerta. Es recomana
disposar de personal per controlar-lo.
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ESPAIS TANCATS

Hi ha d’haver bona ventilació a tots els espais tancats
(banys, vestidors, sales de màquines, etc.).
Es recomana obrir
portes i finestres
per renovar l'aire
amb aport del
exterior.

En cas de ventilació
mecànica, ha d’estar en
bon estat de manteniment,
neteja i desinfecció.

- Els banys han de disposar de sabó i de gels hidroalcohòlics o
desinfectants amb activitat virucida.
- L’ocupació màxima és d’una persona si la superfície del bany és de 4
m2, excepte en el supòsit de persones que hagin de menester
assistència. Si la superfície és superior s'ha de mantenir la distància de
seguretat en tot moment. Si hi hagués vestuaris, es podran emprar
respectant la distància de seguretat.

Les saunes i similars, podran romandre obertes segons
el que estableixi la normativa en vigor.
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CONTROL DE LA QUALITAT
DE L'AIGUA DEL VAS
(segons el RD 742/2013)*

Abans de l’obertura, cal fer
el control inicial dins els 15 dies anteriors.
Una vegada oberta, s’ha de fer el control periòdic amb
periodicitat mensual, en tots dos casos segons el que
es disposa en l’annex III.
Cal fer el control de rutina amb periodicitat diària,
segons el que estableix l’annex III.
Es recomana realitzar 2 controls de pH i de
desinfectant residual al dia, un a l'inici de la jornada i
l'altre al moment de màxima afluència.
En el cas d’emprar clor o derivats,
es recomana mantenir el nivell de
clor lliure residual (CLR) entre 1 i 2 ppm.
* Cal disposar de registres de totes les actuacions realitzades.
En el web del Servei de Salut Ambiental del Govern dels Illes Balears
es pot accedir a la normativa i les publicacions.
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ALTRES MESURES DE PREVENCIÓ
- S’ha de facilitar informació, mitjançant cartelleria, de les normes
d’higiene i prevenció :
- dutxar-se abans d’entrar en la piscina, rentar banyadors i
tovalloles de bany després d’usar-los, reforçar la higiene de mans,
mantenir la distància de seguretat de 1'5 metres, etc.
- de la necessitat d’abandonar la instal·lació davant qualsevol
símptoma compatible amb el covid-19.
- Ús obligatori de la mascareta, excepte durant el bany i en el moment
de descans a un punt determinat (per exemple predre el sol).
- S’han d’eliminar les gandules, o bé s’han de separar 1'5 metres i
desinfectar-les entre usos.
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CONCLUSIONS
Els riscs associats al covid-19 estan relacionats amb la
interacció entre persones que acudeixen a les piscines.
Les mesures més eficaces per evitar la transmissió
del virus són el distanciament social i
el reforç de la higiene de mans i respiratòria.
La neteja i desinfecció diària de superfícies i zones
comunes és fonamental per evitar la propagació del virus.
Per eliminar el virus cal mantenir correctament el
tractament i els nivells de desinfectant residual
en l’aigua de vasos i dutxes.
Per prevenir la transmissió del virus els usuaris i els
treballadors han de complir les mesures de distància social i
les normes d’higiene, i han d’aplicar els criteris tècnics de
manteniment, neteja i desinfecció.
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DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA
- Acord del Consell de Govern de 7 de maig de 2021 pel qual s’aprova el nou
Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la
Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, s’estableixen els nivells
d’alerta sanitària que s’han d’aplicar a cada una de les illes i s’estableixen
mesures excepcionals de prevenció del contagi de la COVID-19 aplicables
temporalment a les illes.*
- Acord del Consell de Govern de 5 de maig de 2021 pel qual s’aproven
mesures excepcionals per prevenir i contenir la pandèmia ocasionada per
la COVID‑19 durant el mes de maig de 2021.*
- Reial Decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s’estableixen els
criteris tecnicosanitaris de les piscines (art. 5, 6, 7, 10, 13 i 14 d, i i f).
- Recomanacions per a l’obertura de l’activitat en les piscines després de la crisi
del covid-19.
* Aquests documents normatius estan subjectes a revisions periòdiques.

PÀGINES WEB
Normativa y altres documents d'interès sobre la crisis provocada
por la COVID-19
https://www.caib.es/sites/advocacia/es/normativa_estat_dalarma_covid19/

Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.
Recomanacions per a l’obertura de l’activitat en les piscines
després de la crisi del covid-19
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActua
l/nCov-China/documentos/recomendacionesAperturaPisc
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COM PREPARAR UNA
DILUCIÓ DE LLEIXIU 1:50
Per preparar un litre:
20ml de lleixiu (2 cullarades soperes ben enrasades).
Acabau d’omplir la botella amb aigua potable.
Mesclau-ho bé.
Etiquetau l’envàs indicant el contingut.

Per preparar 5 litres:
100ml de lleixiu i la resta, aigua potable.

No s'ha d'usar
aigua calenta
per preparar
la dilució.

Usau-la el
mateix dia,
no la reserveu
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És molt útil per
a superfícies
extenses.
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