
NORMATIVA I MESURES DE PREVENCIÓ
 

SON MOIX, GERMANS ESCALAS, S’ESTEL, RUDY FERNÁNDEZ, MARGA CRESPÍ I SON ROCA 

HORARIS

DE DILLUNS A DIVENDRES DE 8 A 22 h

DISSABTES DE 8 A 21.30 h

DIUMENGES DE 8 A 14.30 h

De 14 a 15 h no es faran reserves per neteja i desinfecció

Abans de venir a nedar és
imprescindible tenir l’abonament
o bo d’accés (3, 10 o 30) actiu i
sol·licitar cita prèvia al telèfon
971757150 a l’horari d’atenció:
de dilluns a divendres de 8 a 21 h.

PISCINES MUNICIPALS DE L'IME

FASE 3
A PARTIR DEL 8  DE JUNY

+info: ime.palma.cat  tel. 971 28 18 70

Desinfectau el calçat a
l’estora abans d’accedir a la
instal·lació.

Dutxau-vos a la zona de piscina
abans de nedar.

Manteniu una distància
interpersonal mínima de 2
metres.

Es prioritza l’horari de 8 a 10 h
per a les persones majors de 65
anys.

Respectau els circuits de trànsit
i col·laborau amb el personal de
la instal·lació, que atendrà els
vostres dubtes.

El temps màxim d’ús és de 45
minuts per persona (fins que
falti un quart per a cada hora).

Per a aquesta fase s'estableix
un màxim de dues persones o
d’un adult amb dos menors
de 14 anys per carril.

Abandona

la instal·lació i no

surtis de casa si

tens símptomes

de Covid-19

Desinfectau-vos les mans
amb el gel hidroalcohòlic.

Es poden utilitzar els vestidors
(excepte els de Son Moix), però
no encara les taquilles. Es
recomana dur el banyador
posat.

Durant la fase 3 no es tramitaran
renovacions, nous abonaments,
bons ni accessos d’un dia.

Utilitzau la mascareta segons
la normativa sanitària vigent.

Es recomana rentar tovalloles,
material i banyadors.

Es poden concertar fins a vuit
reserves per persona durant
aquesta fase, tot i que no es
poden fer modificacions una
vegada confirmades.


