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Segons normativa actual1 i amb la finalitat de gaudir de les instal·lacions de la piscina coberta de 

la forma més amable i segura possible, els recordem de les mesures a seguir en la Piscina Coberta 

de Burjassot a partir de l’1 de setembre de 2021 i fins a noves indicacions per part de l’autoritat 

competent. 

Instal·lacions PISCINA MUNICIPAL DE BURJASSOT: 

 És OBLIGATORI L’ÚS de MASCARETA en totes les zones comunes. 

 És OBLIGATORI L’ÚS de MASCARETA per als adults que realitzen el curs de BEBES durant 

l’activitat. 

 Es tindrà un registre de les persones que accedeixen a les instal·lacions. 

 AFORAMENT: 

o Piscines situades en interiors l’aforament màxim permés serà del 50% (màxim una persona 

usuària per cada 2 m² de làmina d’aigua) 

o Vestuaris: 50% 

o Activitats en sala: màxim 15 persones. 

  ENTRADA I EIXIDA: 

o Respectar la senyalització d’entrada/eixida i indicacions del personal. 

o Desinfecció de mans i neteja del calçat de carrer.  

o En tot cas es deu mantindre la distància de seguretat per evitar aglomeracions. 

o Sols romandran en les instal·lacions els usuaris i les usuàries durant la durada del curs o 

activitat que tinga reservada i, sempre, durant el menor temps possible. 

 VESTUARIS I DUTXES: 

o Es permet l’ús de vestidors i dutxes respectant la distància mínima interpersonal, amb un 

aforament màxim d’un 50 % . 

o Els vestuaris i dutxes sols seran utilitzats per al que siga estrictament necessari i durant el 

menor temps possible. NO ES PODEN UTILITZAR SECADORS. 

o Es permet un acompanyant per menor amb dificultats o falta d’autonomia per vestir-se o 

preparar-se, sempre que es complisquen les adequades mesures de circulació i distància 

interpersonal. Una vegada iniciada l’activitat i fins que torne per ell/ella, esperarà fora de les 

instal·lacions. 

 Sols es pot atendre AMB CITA PRÈVIA, que pot demanar a la web www.cemef.com 

 Queda restringit l’accés a les GRADES i la utilització de material que no siga estrictament per 

a l’activitat aquàtica. 

 Els pagaments es faran mitjançant targeta o domiciliació bancaria. 

 Amb la finalitat d’evitar aglomeracions a les zones comunes, en alguns grups s'ha modificat 

uns minuts l’entrada/eixida del bany segons les matrícules realitzades per al mes de setembre. 

Esta qüestió els serà informada pels i les tècnics en iniciar el curs. 

  

                                                           
1
 RESOLUCIÓ de 14 d’agost de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden mesures en matèria 

de salut pública en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, 

per al període entre el 17 d’agost de 2021 i el 6 de setembre de 2021.  
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 Per al BANY LLIURE, una vegada adquirit l’abonament, cal reservar plaça abans de l’activitat i 

respectar els carrers designats exclusivament per a ell. Tf.  963 63 45 06 

Estes instal·lacions compleixen la normativa i procediments rigorosos de neteja, desinfecció i 

manteniment així mateix el personal ha està preparat i disposat a resoldre dubte que puga sorgir.  

Informar també que l’Ajuntament de Burjassot ha reforçat i incrementat els recursos necessaris per a 

intentar evitar qualsevol contagi. 

 

Els agraïm de bestreta la seua comprensió i col·laboració. 


