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SERVEI FISIOTERÀPIA 
 

 
 

Localització: Sala fisioteràpia, situada al Carrer Milà 5 de Salou (entrada recepció piscina). 

Activitat/s i/o servei/s: Es reinicia l'activitat tenint en compte totes les mesures de seguretat 
davant el COVID-19 tal com marca la normativa. És imprescindible a partir d'ara prendre una 
sèrie de mesures preventives per garantir la seguretat dels usuaris. 
 
Aforament: Limitat segons normativa. 

Horari activitat / servei:   

L’horari del servei de fisioteràpia seran els dilluns i dijous de 9.00 a 13.30 h i dimecres de  16.00 

a 20.00 h. 

1. Les sessions tindran una duració de 25 minuts.  

2. Després de cada usuari es netejarà i desinfectarà les superfícies de contacte i els 

materials utilitzats.  

3. La fisioterapeuta anirà equipada amb material de protecció. 

Franges horàries Dilluns Dimecres Dijous 

09.00 – 09.30   

 

 

 

 

09.30 – 10.00   

10.00  - 10.30   

10.30 – 11.00   
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11.00 – 11.30  NO RESERVABLE  

11.30 – 12.00   

12.00 – 12.30   

12.30 – 13.00   

13.00 – 13.30   

 

Franges horàries Dilluns Dimecres Dijous 

16.00 – 16.30  

 

 

 

NO RESERVABLE 

  

 

 

 

NO RESERVABLE 

16.30 – 17.00  

17.00 – 17.30  

17.30 – 18.00  

18.00 – 18.30  

18.30 – 19.00  

19.00 – 19.30  

19.30 – 20.00  

 

PROTOCOL SERVEI FISIOTERÀPIA PELS USUARIS 

  

1. És imprescindible la  reserva prèvia online, per a garantir la disponibilitat i control 

de l’aforament atenent les restriccions establertes. Els pagaments es realitzaran 

de forma obligatòria mitjançant targeta bancària. 

2. L’usuari ha de respectar l’horari de cita prèvia i/o reserva. Es prega puntualitat 

per poder portar a terme els protocols de neteja. 

3. El temps de permanència a les instal·lacions serà l'estrictament necessari.  

4. És obligatori la desinfecció de mans i calçat a l’entrada de la instal·lació. A 

l’entrada de la consulta s’hauran de descalçar. 

5. Cal portar mascareta per entrar a les instal·lacions i sense acompanyant 

(únicament podran aquelles persones que requereixin necessitats concretes i 

amb un únic acompanyant). 

6. Es prendrà la temperatura abans d’accedir a la sala. 

7. Es signarà un consentiment de tractament de fisioteràpia durant el temps del 

Covid-19. 

8. Està prohibit anar a la consulta en cas de: 

a. Tens febre o has tingut en els últims 14 dies. 

b. Tens simptomatologia relacionada amb el Covid-19 com tos o 

problemes respiratoris. 

c. Has tingut contacte amb algun malalt de Covid-19 en els últims 14 dies. 
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9. Cal atendre les indicacions del personal dels serveis i tenir en compte totes les 

indicacions i cartelleria exposada als diferents accessos als espais esportius i 

complementaris.  

 


