
INFORMACIÓ   CANVIS   NORMATIVA   I   REOBERTURA   ESPAIS   
  
  

PISCINA   COBERTA   
L’aforament   de   la   piscina   s’amplia   al   100%.   
A  partir  del  dimecres  dia  23  de  juny,  es  podrà  accedir  a  la  piscina  sense  cita  prèvia,  es  compartiran  carrers                      
amb   altres   usuaris,    com   es   feia   abans   de   la   pandèmia.   
L’ús  de  la  mascareta  és  obligatori  en  tots  els  espais  comuns  tancats.  Només  es  pot  treure  la  mascareta  per                     
accedir   a   la   piscina,   un   cop   es   surti   de   la   piscina   s’ha   de   tornar   a   posar.   
  
  

PISCINA   EXTERIOR   
L’aforament   de   la   piscina   s’amplia   al   100%.   
No   cal   demanar   cita   prèvia   per   accedir   a   la   piscina   exterior.   
Recordeu   a   mantenir   la   distància   social.     
  
  

VESTUARIS   I   DUTXES   
L’aforament   dels   vestuaris   s’amplia   a   un   50%.   
A   partir   del   dimecres   dia   23   de   juny,   ja   es   podran   fer   servir   les   dutxes.   
L’ús  de  la  mascareta  és  obligatori  en  tots  els  espais  comuns  tancats.  Només  es  pot  treure  la  mascareta  per                     
accedir   a   la   dutxa,   un   cop   es   surti   de   la   dutxa   s’ha   de   tornar   a   posar,   recordeu   a   mantenir   la   distància   social.   
  
  

ACTIVITATS   DIRIGIDES   
Per  a  les  activitats  dirigides  a  l’exterior,  no  hi  ha  aforament,  no  és  necessari  l’ús  de  la  mascareta.  Recordeu                     
a   mantenir   la   distància   social.   
Per   a   les   activitats   dirigides   a   l’interior,   s’amplia   l’aforament   al   75%.   Cal   demanar   cita   prèvia   
Els   usuaris   seran   els   responsables   de   desinfectar   el   material   després   del   seu   ús.   
Per   a   les   activitats   dirigides   a   l’interior   s’ha   de   dur   mascareta   en   tot   moment.   
  
  

SALA   DE   FITNESS   
A   partir   de   l’1   de   juliol,   s’obre   la   sala   de   fitness.   
L’aforament   per   a   la   sala   és   del   75%.   
No   s’ha   de   demanar   cita   prèvia,   s’anirà   controlant   l’aforament.   
Els   usuaris   seran   els   responsables   de   desinfectar   les   màquines   després   del   seu   ús.   
Per   a   la   sala   de   fitness   s’ha   de   dur   mascareta   en   tot   moment.   
  
  
  

Aprofitem   per   recordar   que   a   partir   de   l’1   de   juliol   la   piscina   Municipal   de   Llucmajor   canvia   l’horari   d’obertura.   
Dilluns,dimecres   i   divendres   de   8:00   a   20:30h   
Dimarts   i   dijous   de   8:00   a   14:00   i   de   16:30   a   20:30h   
Dissabtes   de   9:00   a   14:00h   
  
  

Horari   Piscina   exterior     
Dilluns,   dimecres   i   divendres   de   9:00   a   20:00   
Dimarts   i   dijous   de   9:00   a   14:00   i   de   16:30   a   20:00   
Dissabtes   de   9:00   a   14:00   
  
  

La   piscina   Municipal   de   s’Arenal   romandrà   tancada   de   l’1   de   juliol   fins   a   nou   avís   per   reparacions.   
  
  

Per   a   més   informació:   
Telf:   971   66   94   65   (Llucmajor)   –   971   44   61   50   (S’Arenal)   
  
  
  
  


