Piscina del Mas l´Aliberch

Normes d´utilització
Pròleg
La piscina de la casa de colònies és privada i d´ús col·lectiu, i podrà ser utilitzada pels
usuaris , com a servei de la casa , sens pagament de cap entrada, i pels invitats de la casa
prèviament autoritzats.
Les piscines d´ús col·lectiu han de complir un seguit de normes de funcionament, de
manera que el seu ús no suposi cap risc per la salut dels usuaris.
Els responsables del manteniment de les instal·lacions i de la qualitat de l´aigua, , així com
els propis usuaris, juguen un paper fonamental en la disminució dels riscos per la salut.
Per evitar aquests riscos, tots els implicats han de respectar les mesures preventives que
fomentin un ús correcte de les instal·lacions.
Per fer ús de la piscina:
-saber nedar
-tenir una edat mínima de set anys, i estar acompanyats els menors a l´aigua de persones
adultes.
-respectar les normes d´ús .

La piscina
La instal·lació és d´ un vas amb ús de recreo i ús polivalent, destinat als usuaris,
amb mesures de 12 x 6 metres + escales , i profunditats mínima 0.75 i màxima 1.75
metres.
L´aforament, és de 29 persones banyant-se, el corresponent a 72+2 m2 de làmina
d´aigua.
A efectes de coneixement de les diferents zones del recinte, vallat fins a 1,50 m de
alt, i amb una porta d´entrada que s´obre en el moment d´usar-se, hi han les
següents zones:
-zona de bany, constituïda pel vas i la vorera que rodeja aquest, feta amb material
antilliscant, material que composa també el fons del vas i la zona de dutxa.
-zona de platja, la qual volta el vas.

-zona de descans, on hi ha l´herba que serveix per descans i permanència dels
usuaris.

Horaris d´utilització
L´horari d´us es fixarà de mutu acord entre la direcció i els responsables del grup
que hi hagi hostatjat a la casa.
Queda especialment prohibit acostar-se al recinte de la piscina en hores de nit, i
hores en que els responsables de la casa no hi puguin ser presents i obrir el recinte.

Normes higiènic-sanitàries
-No pot entrar cap tipus d´animal al recinte.
-És obligatori dutxar-se abans d´entrar a l´aigua.
-Prohibit menjar, beure i fumar a dins.
-Davant de qualsevol sensació de malestar, sortir de l´aigua.
- No tirar ni abandonar brutícia o escombraries en el vas de la piscina, ni a la zona
circundant, pel que s´ha instal·lat una paperera.
-Tot usuari ha d´extremar les mesures elementals d´higiene.
-No és permès el bany de persones amb vendes, guix o joies. Les nenes , noies o
dones amb els cabells lligats.
-Especialment prohibits els gels, sabons o xampús o cremes dins l´aigua o a la
vorera.
-Prohibit banyar-se a tota persona amb malalties contagioses que puguin afectar a
la resta del grup.

Servei de vigilància
D´acord amb la normativa catalana per instal·lacions de menys de 200 m2 de làmina
d´aigua o menys aforament de 200 banyistes , en instal·lacions reservades a ús
exclusiu dels allotjats sens pagament de cap quota, hi ha d´haver una persona que
entre altres feines ,com la d´encarregat de manteniment, tingui la d´ ocupar-se de la
vigilància dels banyistes, i compliment de les normes de regim intern, especialment
en prevenció d´accidents, el qual no necessita cap titulació legal.
Tots els menors venen acompanyats d´adults, monitors , pares o tutors, els quals
son responsables de vigilar en tot moment els menors dins de l´aigua.

Com a auxili de seguretat, hi han 2 salvavides instal·lats en lloc visible i de fàcil
accés pels banyistes, en concret situats a la vora, del cantó més profund del vas.
Cada flotador desposa d´una corda unida a ell, de llargada no inferior a la màxima
amplada , en concret 6 m.

Manteniment qualitat de l´aigua
Els tractaments de l´aigua del vas té com a finalitat mantenir-ne la qualitat , de
manera que el seu ús no suposi risc per la salut dels banyistes.
S´efectuaran dos controls diaris de pH, un pel matí a primera hora i l´altra a l´hora de
màxima afluència dels banyistes. Els paràmetres de pH s´ha de mantenir entre 7,2 i
7,8.
S´efectuaran dos controls diaris de clor.
La maquinària de mesura de pH i clor s automàtica i instantània a les tuberíes, i
automàticament es fabrica el clor que necessita i es regula el pH .
Els encarregats de la maquinària portaran un llibre on es reculli diàriament el resultat
del les lectures del clor i pH.
El volum d´aigua aproximat , 100 m3 .
Queda prohibida d´entrada a la sala de màquines.
El sistema de neteja i desinfecció: primer filtració amb sorra de sílex, i seguidament
desinfecció per cloració salina, amb sensors instantanis de clor, pH i sal.
Abans i quan hi hagin banyistes, hi haurà constant funcionament de la depuradora,
així com la maquinària que regula el pH i la cloració salina.

Neteja
La neteja de la piscina es farà diàriament de 8 a 8.30 pel personal de manteniment.
La neteja interior del vas és del fons i laterals, i la de l´exterior, de la zona
enjardinada fins la balla del recinte.
Els banys i dutxes son els de la casa de colònies, els quals disposaran en tot
moment d´aigua corrent freda i calenta, paper higiènic, i dosificador de sabó.
Els residus de les papereres es retiraran diàriament. Les papereres tenen tapa per
evitar que el vent escampi les restes, i aquestes arribin a l´herba o al vas.

Normes generals de funcionament
Els usuaris han de seguir en tot moment les instruccions dels vigilants, i complir
aquestes normes de règim intern, obligatòries en tota piscina d´ús col·lectiu .

Els responsables del grup usuari informaran als usuaris de les diferents profunditats
abans de fer ús d´aquesta, on fa 0.75 m, on 1.40m i on 1.75 m.
Es recomana usar sabatilles quan es fan servir les dutxes i la zona de vestuaris, que
son a la casa .
No està permès cap joc ni activitat que puguin provocar accidents , dins del vas, o
en la zona de la vora.
La entrada a la piscina per banyar-se es farà per les escales, on un pot veure ,
palpar ,caminar, i anar trobant les diferents profunditats .
A la zona de bany i la vorera , no s´hi pot accedir amb roba o calçat del carrer, sinó
només amb vestit de bany.
No és permès saltar a l´aigua pels lateral, ni fer apnea, ni busseig.
Queda prohibit introduir envasos de vidre al recinte. Tampoc és permès introduir a
l´aigua cap objecte que pugui danyar les persones o contaminar l´aigua.
Hi ha còpia d´aquestes normes al plafó que hi ha a l´entrada de la casa, sortida
cuina esquerra .També hi ha còpia al Facebook de Colònies Mas l´Aliberch.
Aquestes normes s´han d´acceptar explícitament abans d´entrar al recinte de la
piscina.
Hi ha rètol a l´entrada del recinte , informant de l´aforament i profunditats màxima i
mínima.

A acceptar com a representants del grup usuari: “ acceptem el bon estat i
manteniment de les instal·lacions de la piscina, informem d´aquesta normativa als
del nostre grup, i ens assegurem que compleixin tots els requisits aquí senyalats.

