
Distància de 2 m Ús de mascareta menys 
quan facis esport

Reserva la teva 
activitat

Escuma desinfectant 
al teu abast

Si has estat en contacte 
amb un cas de COVID-19, 
no accedeixis durant un 

mínim de 7 dies al centre

Pas per l’estoreta viricida 
per accedir al centre

Lloguer de material anul·lat

Aforament limitat

Equipament i pro-
tecció del personal 

ATLES

Desinfecció i neteja 
constants d’espais 

i materials

Ventilació i renovació d’aire 
constant

Fonts d’aigua 
tancades



Desinfectarem el teu calçat a l’entrada amb una estoreta viricida.
Respecta la distància de 2 metres. 
Fes servir la mascareta excepte quan facis esport. 
Tens escuma desinfectant al teu abast. 
Hem anul·lat el lloguer de material, les fonts d’aigua i els assecadors de cabells.
Porta tovallola i aigua de casa. Si vols, pots portar el teu assecador de cabells i endollar-lo al vestidor.
Hi haurà paper i solució hidroalcohòlica al teu abast a l’àrea de fitness i al solàrium (gandules).
Si has estat en contacte amb un cas de COVID-19, no accedeixis durant un mínim de 7 dies al centre.

MESURES DE SEGURETAT

Per accedir a les activitats dirigides, és necessària la reserva de l’activitat 
a través de l’app o la pàgina web: volem garantir que sempre que vinguis 
tinguis garantida la teva classe de zumba, de gim suau, de cycling...
Si no saps com reservar la teva activitat, no et preocupis, adreça’t a la 
nostra recepció. Descarrega’t ara la nostra app Atlesesports! 

RESERVA D’ACTIVITATS
Reduïm l’aforament al centre esportiu per garantir la distància de segu-
retat de 2 metres. A cada sala informarem de l’aforament màxim permès. 
Per això és obligatòria la reserva d’activitats dirigides: volem que no et 
perdis ni una classe! Per fer la reserva, recorda: pots fer-ho fàcilment 
amb el mòbil a través de la nostra app, via web o bé demanant un cop de 
mà a recepció.

AFORAMENT REDUÏT

Incrementem els protocols de neteja i 
desinfecció dels espais comuns (sales, 
vestidors, escales, terres, portes...) i 
dels materials esportius abans i després 
de cada ús.

NETEJA I DESINFECCIÓ 
CONSTANTS


