
MESURES SANITÀRIES COVID-19
ENS  PREOCUPEM PER LA TEVA SEGURETAT I VOLEM QUE GAUDEIXIS AMB TRANQUIL·LITAT DE LES NOSTRES  ACTIVITATS A LA NATURA 

En arribar i ,assegurant-nos de mantenir la distància d’1,5 a 2 metres, t’explicarem les mesures 
sanitàries que prenem per tal de garantir la teva seguretat i la dels nostres empleats en quant a 
a l’ús de les instal·lacions, la utilització de material, neteja, transport etc…

A la nostra recepció hi trobaràs gel hidroalcohòlic i, si ho veus necessari, 
temperatura. Si la d’alguna persona del grup supera els 37,5º, se seguirá el protocol establert 
per les autoritats sanitàries, que indiquen el seu aïllament i desinfecció de tot el material amb 
el qual ha estat en contacte i se li recomanarà d’anar al centre mèdic més proper.

se’t prendrà  la 

L’ús dels nostres vestuaris quedarà restringit tan sols si és necessari posar-se l’equip i només es 
permetrà el seu ús al conjunt d’unitats familiars. No podreu utilitzar les dutxes, ja que 
sanitàriament queda desaconsellat. Caldrà que vingueu amb el vestit de bany ja posat, ja us 
canviareu al retorn de l’activitat. Disposem dels espais necessaris per a la vostra comoditat i 
seguretat.

Els nostres guies i la resta del personal compleix  estrictament  les mesures sanitàries i es 
posen gel hidroalcohòlic freqüentment, si no poden rentar-se les mans amb aigua i sabó 
durant les activitats.

La neteja de totes les instal·lacions es farà després de cada ús, per part del nostre personal. En 
acabar les activitats també es desinfectarà tot el material que heu utilitzat i, si és necessari, es 
posarà en quarantena.

QUINES MESURES HAS DE COMPLIR TU ?

Has de portar posada la teva pròpia mascareta quan arribis al centre, complir amb la distància 
de seguretat i utilitzar regularment el gel hidroalcohòlic.
A més, has de seguir estrictament les indicacions del nostre personal, durant tot el temps que 
estiguis realitzant l’activitat i a les nostres instal·lacions.

Per a les activitats d’aigua, ràfting, barrancs i caiac, hauries de portar una mascareta que es 
pugui mullar i per a les vies ferrades i l’escalada uns guants protectors, tipus com per anar amb 
bicicleta, amb la part dels dits retallats

MESURES QUE APLIQUEM COM A EMPRESA
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