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SERVIZO DE BAÑO ADAPTADO BAIXO DEMANDA

Prestación: areais  urbanos  de  Bandeira  Azul  de  Canido,  Fontaíña,
Tombo do Gato, Santa Baia, Carril e A Punta.
Solicitude: a través do 010 con dous días de antelación.
Data: De luns a venres do 1 de xullo ao 31 de agosto
Horario: 12.30 a 19.30 h.
Funcionamento: préstase  en  praias  urbanas  de  Bandeira  Azul
(excepto Fortiñón) que non dispoñan do servizo de forma permanente
e se levará a cabo sempre que se cubra a demanda necesaria 2-3
persoas usuarias en horario de maña ou tarde.
Os  areais  irán  rotando  de  maneira  que  cada  día  sexa  unha  praia
diferente  e  todas  teñan  as  mesmas  opcións  de  ofrecer  o  baño
adaptado, segundo a orde a continuación.
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O día acordado a persoa demandante do servizo terá a súa disposición
unha cadeira de baño adaptado ao carón do posto de Salvamento e
Socorrismo ou na zona de estancia para PMR.
O préstamo da cadeira adaptada ao baño ten unha duración máxima
50 minutos debendo ser devolta ao mesmo lugar na que se recolleu
para que poda ser usada por outro/a usuario/a. O baño precisa a lo
menos dunha persoa acompañante (que axude a PMR) sendo ademais
esta responsable do baño asistido.
Previo ao baño aconséllaselles contacten co persoal de Salvamento e
Socorrismo sobre o lugar más idóneo para o baño.
Todas  as  praias  de  BA  urbanas  dispoñen  de  muletas  anfibias  en
préstamo que poden solicitar no posto de Salvamento e socorrismo no
seu horario de funcionamento calquera día.
O servizo destas praias será independente ao de Samil e o do Vao. En
caso  de  moi  baixa  demanda  os/as  usuarios/as  serán  derivados  a
algunha destas 2 praias nas que se ofrece un servizo de baño asistido
completo.


