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SOM PART DE LA SOLUCIÓ:

Protocol de seguretat i salut
front la COVID-19 en els Centres Inacua
La nostra prioritat principal és la teva seguretat
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PRINCIPALS MESURES
adaptades als nostres centres
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Senyalització d’espais per a
garantir la distància mínima de
seguretat

LA

LE

Reforç dels protocols de neteja i
desinfecció de les instal·lacions

Obtenció de la certificació dels
protocols implementat front al
Covid-19 per AENOR, en fase de
verificació

Inversió per reforçar la seguretat i
la salut

INACUA
INFORMA

Formació en seguretat i salut del
nostre personal

Comunicació al soci de les
mesures adoptades

Adaptació de cada un dels espais
de les instal·lacions
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INTRODUCCIÓ
A Inacua estem desitjant tornar a tenir els nostres centres plens
de vida i il·lusió gràcies al que transmeten els nostres usuaris.
Per a garantir la tornada a la normalitat el més aviat possible,
així com per vetllar per la teva seguretat, hem elaborat uns
protocols basats en les recomanacions de l’OMS, la Federació
Nacional d’Empresaris Esportius i seguint en tot moment les
directrius que ens marquen les autoritats sanitàries amb
l’objectiu d’aconseguir que estiguis i et sentis segur
a les nostres instal·lacions.
Per això, des d’ Inacua hem realitzat una important
inversió en tots els nostres centres per
aconseguir aquest objectiu. I no només això,
sinó que a més, hem estudiat i establert
protocols i procediments addicionals
que garanteixin la protecció de la teva
salut, el nostre actiu més important.
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INSTAL·LACIÓ AMB PROTOCOLS
CONTRA EL VIRUS
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Per a Inacua, la salut dels seus socis
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en fase de verificació per AENOR

nostres centres, els protocols més
exhaustius perquè la reobertura
estigui lliure de riscos i d’acord amb
la normativa vigent.
Estem tan convençuts del seu
compliment i fiabilitat, que ens
hem posat en mans d’una de les
empreses

certificadores

més

importants a nivell internacional
perquè ens auditi i certifiqui el rigor
i la qualitat dels nostres processos.

A Inacua volem
que et sentis
tan segur com
a casa teva i
volem ajudar-te
a millorar la teva
salut mitjançant
la realització
d’activitat física.
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NETEJA I
DESINFECCIÓ

La neteja i desinfecció dels nostres centres
és fonamental per a prevenir la transmissió
del Covid-19. Per això, hem establert un pla
que millora els procediments ja existents,
entre els quals podem destacar:

Neteja i desinfecció exhaustiva de cada centre per
part d’una empresa acreditada abans de l’obertura.
Reforç dels protocols diaris de neteja i desinfecció
de les instal·lacions i equipament, amb especial
incidència en les zones de major utilització.
S’adoptaran les mesures necessàries per a la
ventilació i renovació diària i recurrent de l’aire dels
diferents espais.
Com a complement al servei de neteja per part del
nostre personal, hem instal·lat Estacions Desinfectants
en tots els espais d’activitat i vestidors, per tal de
facilitar la neteja i desinfecció de les persones i
l’equipament (abans i després de cada ús).
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CONSULTA L’AFORAMENT
abans de venir a entrenar

Una de les mesures de control que s’estan imposant en les diferents fases
d’esglaonada, és el control de l’Aforament. Com a soci d’Inacua, tindràs
l’oportunitat de conèixer en cada moment l’ocupació real del club respecte
a l’aforament disponible. Et garantim que es complirà amb el límit màxim
d’aforament permès en cada moment en el centre i en cadascuna de les
activitats i espais.

Podràs informar-te en temps real a
través de les següents opcions

Trucant per telèfon

Mitjançant la nostra
App Inacua

www

Mitjançant la nostra web

En el propi centre Inacua
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PER A LA TEVA SEGURETAT I LA DE TOTS
En tot cas complirem amb les
recomanacions sanitàries al respecte

2m

Renta i desinfecta les teves mans
periòdicament.

Manté la distància de seguretat de
2 metres.

Vine a entrenar amb 2 tovalloles (una
per a netejar-te la suor i una altra
per a col·locar en l’equipament).

Et recomanem que portis la teva
pròpia ampolla d’aigua des de
casa, donat que les fonts estaran
inhabilitades.

Si és possible, vine ja vestit amb la
roba esportiva i evita dutxar-te i
canviar-te a la mateixa instal·lació.

Si ho prefereixes, pots portar la teva
pròpia estoreta des de casa per a
ús individual.

Neteja l’equipament abans i després
d’usar-lo.

Utilitza mascareta a les zones
comunes (excepte durant la
realització d’exercici aeròbic i
classes col·lectives).
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LA TEVA SEGURETAT
zona a zona
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ACCESSOS, RECEPCIÓ I
ZONES COMUNES
La teva seguretat zona a zona

Els espais en les àrees d’atenció al públic
i zones d’espera, estaran senyalitzades
per mantenir la distància.

Les portes exteriors d’accés al club romandran obertes
per evitar el contacte amb aquestes superfícies.

En els accessos al club col·locarem una catifa
desinfectant perquè puguis netejar-te el calçat abans
d’entrar. Et recomanem que passis amb el calçat que
utilitzaràs al club o bé que disposis d’un calçat d’ús
exclusiu a les nostres instal·lacions.

Disposaràs de gel desinfectant
de mans a la recepció.

Tindràs a la teva disposició mascaretes personalitzades
Inacua reutilitzables a un preu reduït.
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VESTIDORS

La teva seguretat zona a zona
S’han implementat mesures de
senyalització i delimitació d’espais
per a complir amb la distància de

Estaran operatius,
llevat que les

seguretat.

autoritats

S’ha reforçat la neteja i desinfecció

el contrari. Tot i així,

d’aquestes zones.

et recomanem que

Disposaràs de material desinfectant
per a netejar la taquilla abans i
després de cada ús.

competents indiquin

vinguis canviat i et
dutxis a casa si és
possible.

.
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SALA FITNESS

La teva seguretat zona a zona
reorganitzat

tota

la

Trobaràs senyalització i delimitació

Hem

per zones per complir amb la

maquinària de la sala per contribuir

distància de seguretat.

a mantenir aquesta separació.
S’ha establert un protocol per a
reforçar la neteja i desinfecció per
part del nostre personal, específic
per aquesta zona.
A més, tindràs a la teva disposició
les estacions desinfectants abans
esmentades
desinfectar

perquè
l’equipament

puguis
que

utilitzis abans i després del seu ús.
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ACTIVITATS DIRIGIDES
La teva seguretat zona a zona

L’aforament de les classes col·lectives estarà limitat,
garantint un espai mínim de 2x2 metres per usuari,
mitjançant vinils .

Aquests vinils
adhesius
t’indiquen la
zona en la
qual has de
situar-te.
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ACTIVITATS DIRIGIDES
La teva seguretat zona a zona
Hem
la

adaptat
duració

Per tal de garantir als usuaris l’accés

de

a les classes col·lectives, s’implanta

amb

un sistema de reserves a través

l’objectiu d’establir

de la web i de l’APP, per a aquelles

el temps suficient entre les mateixes

classes

per a la seva neteja i desinfecció

variables segons cada centre.

les classes

amb

més

demanda

per part del nostre personal.

i

12:00

phone

JULIO

A les classes de ciclo indoor,

Su

Tu

Mo

bicicletes per assegurar la distància
de seguretat en funció de l’espai

Th
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Fr

Sa

34

12

56

redistribuirem o alternarem l’ús de

We
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BODYCOMBAT
RESERVAR

disponible en cada club.
05:30
pm

ZUMBA

06:30
pm 07:30
pm
07:30
pm 08:30
pm

BODYPUMP

R
CICLO INDOO

BODYCOMBAT

Quedaran suspeses
temporalment
totes aquelles
activitats
que impliquin
contacte.
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ACTIVITATS OUTDOOR
La teva seguretat zona a zona

Fomentarem la realització d’activitats a l’aire lliure
(dins o fora de les nostres instal·lacions), per afavorir
el treball en espais amplis i oberts.
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ZONES D’AIGUA

La teva seguretat zona a zona
Segons diversos estudis
“l’aigua de la piscina és
un entorn segur i lliure

Per la teva part
Dutxa’t

abans

i

després

d’utilitzar la piscina.

de COVID-19”, pel seu

Mantingues les pràctiques de

tractament amb clor.

distanciament social en gots,

S’han implementat

dutxes i platges.

mesures
extraordinàries
d’higiene i protocols per

Et recomanem l’ús d’ulleres a la
piscina.

protegir la teva salut.
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ZONES D’AIGUA

La teva seguretat zona a zona
Per la nostra part
Seguint

les

recomanacions

Durant les primeres setmanes,

de l’OMS, abans de posar en

les

saunes,

marxa la piscina realitzarem

etc.

no

estaran

un tractament de xoc i un ajust

fins

que

disposem

paramètric de l’aigua, analitzat

recomanacions

mostres de la mateixa en

per

laboratori.

competents.

Incrementarem

el

part

de

banys

turcs,

operatius
de

les

pertinents
les

autoritats

nombre

d’anàlisi de l’aigua, així com la
neteja i desinfecció d’objectes i
superfícies.
Retirada temporal de gandules,
hamaques i altres elements per
evitar la possibilitat de contagi.

16

17

LA NOSTRA App
Durant aquest temps hem treballat en una versió millorada de l’APP amb
accés a nous continguts.

A més, s’implantarà el programa Inacua Online

LIVE
STREAMING

Servei de streaming

Incorporació de

Creació d’un vídeo club

de classes Online en

tallers i xerrades

amb accés a tutorials

directe a través de

Online (Nutrició,

d’entrenament, reptes,

l’APP.

Assessorament

programes específics

Esportiu, etc).

d’Entrenament i
Classes Col·lectives.
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www.inacua.com

