MESURES GENERALS PER A L’ACCÉS I ÚS DE LES PLATGES I CALES
Temporada de bany de l’1 de juny al 30 de setembre
CAMPANYA PLATGES I CALES SEGURES A VINARÒS
ACTUA AMB RESPONSABILITAT SOCIAL EN BENEFICI DE TOTS
A causa de la Covid-19, l’Ajuntament de Vinaròs ha de prendre mesures extraordinàries en
l’accés i ús de les platges del municipi. Aquestes mesures són fruit de la normativa publicada
pel Govern d’Espanya i de les recomanacions de la Guia de Platges Segures publicada per Turisme Comunitat Valenciana.
Totes les mesures estan vinculades a la higiene, neteja, manteniment, vigilància i informació
per gaudir de les platges d’una manera segura i sostenible. TOTS ELS USUARIS DE LES PLATGES
han de complir de manera obligatòria les mesures establides per les autoritats competents.
Des de l’Ajuntament de Vinaròs apel·lem a la RESPONSABILITAT INDIVIDUAL PER AL COMPLIMENT D’AQUESTES EN BENEFICI DE TOTS I TOTES.
1.

SI TENS SÍMPTOMES compatibles amb una possible infecció per Covid-19 o has estat en
contacte amb una persona infectada, has d’aïllar-te fins a rebre instruccions de les autoritats sanitàries i NO HAS D’ACCEDIR A LES PLATGES DE VINARÒS.

2.

S’han habilitat dues passarel·les en cadascuna de les entrades de les platges del Fortí i de
Fora del Forat, una d’entrada i una de sortida, adequadament senyalitzades.

3.

Els primers 10 metres des de la vora de la mar queden reservats per a l’accés a l’aigua i el
moviment d’usuaris. No hi col·loques tovalloles, cadires, para-sols, gandules ni qualsevol
altre element que dificulte o impedisca el pas.

4.

Queden PROHIBITS ELS GRUPS DE MÉS DE 15 PERSONES a les platges de Vinaròs.

5.

La distància interpersonal ha de ser com a mínim de 2 metres entre usuaris de diferents
unitats convivents. RESPECTA AQUESTA DISTÀNCIA EN TOT MOMENT, TANT A L’ARENA
COM A L’AIGUA I EN ELS DESPLAÇAMENTS. Com a mesura general, recomanem una distància de 4 metres entre para-sols.

6.

Et recomanem realitzar el menor nombre de desplaçaments dins de la platja, per no interferir en la distància interpersonal.

7.

Extrema la vigilància sobre els menors per assegurar-te que mantenen els 2 metres de
distància interpersonal, especialment en els jocs a l’arena.

8.

Et recomanem portar gel hidroalcohòlic entre les pertinences per a l’estada a la platja.

9.

Volem que les platges i cales de Vinaròs siguen ESPAIS LLIURES DE FUM, ja que les burilles
suposen un risc de contagi i contaminació de l’entorn.

10. Et recomanem que portes una bossa per guardar els residus que generes durant l’estada a
la platja i que la diposites als contenidors ubicats a la sortida, per mantenir la platja lliure
de residus i evitar desplaçaments innecessaris.

11. Si a la platja tens tos o esternuts utilitza un mocador d’un sol ús i tira’l de seguida
als contenidors o papereres o guarda’l en una bossa tancada per tirar-lo més tard.
Si no tens mocadors, tus o esternuda sobre la part interior del colze.
12. Et recomanem l’ús de xancles en tota la platja i especialment a les passarel·les i
rentapeus, quan es puguen fer servir.
13. Et recomanem no jugar amb elements com pales, pilotes o discos per no interferir
en la distància social i evitar possibles contagis.
14. El vent fort pot ser transmissor de la Covid-19, per això, augmenta la distància social a més de 2 metres si durant la teua estada a la platja es produeix un augment
de la força de vent.
15. Els RENTAPEUS ESTAN TANCATS per la teua seguretat. Quan s’obrin al públic, únicament es podran utilitzar a la sortida de la platja. Després d’usar-los et recomanem que et rentes les mans amb hidrogel.
16. Les zones de JOCS INFANTILS I ESPORTIUS ESTAN TANCATS actualment per la
teua seguretat. Les papereres s’han reubicat als accessos per garantir la seua higiene i manteniment.
El personal de Salvament i Socorrisme es troba a la teua disposició
per la teua seguretat i per resoldre qualsevol dubte o consulta,
així com per vigilar el compliment d’aquestes normes.
ET DEMANEM QUE SEGUISQUES LES SEUES INDICACIONS
L’Ajuntament de Vinaròs es reserva el dret d’aplicar les mesures addicionals necessàries
per a complir la normativa i recomanacions establides per les autoritats competents,
així com d’aplicar les sancions que corresponguen.

INFORMACIÓ SOBRE EL MANTENIMENT DE LES PLATGES I CALES
I LES MESURES POSADES EN MARXA PER L’AJUNTAMENT DE VINARÒS
1.
2.
3.
4.
5.

Diàriament es neteja l’arena de les platges per mitjans mecànics i manuals.
La neteja es fa també en tots els serveis com passamans o passarel·les.
Les papereres i contenidors per a residus es buiden i es desinfecten diàriament.
S’ha instal·lat senyalització específica per a informar els usuaris sobre les mesures
generals d’accés i ús de les platges.
Es realitzen activitats d’inspecció sobre l’aforament de les platges per complir amb
les mesures de distanciament social. Aquestes mesures s’aniran adaptant a les diferents fases de desescalada durant la temporada de bany.

