guia per a una
estada segura
mesures de prevenció
contra el covid 19

data actualització 8 de juliol de 2020

MESURES SANITÀRIES I REGLAMENTS
El CÀMPING LAS PALMERAS està adaptant els seus processos de treball per poder garantir
unes condicions sanitàries òptimes durant la vostra estada i perquè els nostres clients gaudeixin de les vacances amb tranquil·litat i seguretat.
A continuació, us avancem algunes de les mesures que estem implementant, tenint en
compte que poden estar subjectes a canvis, en funció de la normativa que es vagi publicant
i de l’evolució de la situació sanitària.
Us agraïm la vostra col·laboració per al compliment d’aquestes normes, que s’aniran recordant en diferents cartells per tot el càmping, i us agraïm la comprensió pels possibles
inconvenients que en algun moment us puguin ocasionar.

PERSONAL DEL CÀMPING
• El personal està format i equipat amb equips de protecció per garantir la seguretat i higiene de
l’establiment.
• S’augmenta la freqüència de rentat de mans entre tot el personal de Las Palmeras.
• Els uniformes es renten a alta temperatura i es renoven diàriament.
• Es duu a terme formació específica a tot el personal sobre normes higièniques per minimitzar
riscos de contagi.
• Els treballadors reben EPI de protecció, com mascaretes i guants, en els casos que així es requereix.



RECEPCIÓ • RESERVES
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• El servei de recepció i atenció al client és obert 24 hores al dia com és habitual.
• És obligatori l’ús de mascareta i netejar-se les mans a l’entrada.
• Es prioritzen el check-in express i els mitjans electrònics de pagament.
• La recepció disposa d’aforament limitat, indicat a l’entrada, i té un circuit d’entrada i un altre de
sortida.
• Marques de distància segura al terra amb la finalitat de preservar la distància de 2m entre persones.
• Es col·loquen mampares de protecció i es duu a terme una desinfecció constant dels taulells.
• Es recomana l’ús de targeta de crèdit o telèfon per fer els pagaments.
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EDIFICIS SANITARIS
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WC

• Els edificis sanitaris tenen un aforament limitat i cal respectar-hi les marques de distància segura
del terra i els senyals que indiquen les instal·lacions que es poden usar i les que no, amb la finalitat
de preservar la distància de 2 m entre persones.
• Dutxes, lavabos i WC de blocs sanitaris són d’ús exclusiu dels clients allotjats en parcel·la.
• Dispensadors d’hidrogel disponibles als accessos per poder rentar-se les mans abans d’accedir-hi.
• Des del 8 de juliol és obligatori iaccedir-hi amb mascareta.
• S’hi intensifica la neteja tant de dia com de nit i es desinfecten constantment amb productes
viricides.

SUPERMERCAT
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• Dispensadors d’hidrogel disponibles als accessos per poder rentar-se les mans abans d’accedir-hi.
• Dins del supermercat és obligatori l’ús de mascaretes. També és obligatori l’ús de guants, que es
dispensen a l’entrada.
• Marques de distància segura al terra amb la finalitat de preservar la distància de 2 m entre persones.
• Es recomana l’ús de targeta de crèdit o telèfon per fer els pagaments.
• Aforament limitat al supermercat.
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RESTAURANTS
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• Dispensadors d’hidrogel disponibles als accessos per poder rentar-se les mans abans d’accedir al
restaurant.
• En arribar al restaurant, el personal que atén els clients els condueix a la seva taula.
• La disposició de taules i cadires la fa exclusivament el personal dels restaurants
• Distància de seguretat entre taules (2m).
• Cartes d’un sol ús i amb codi QR.
• Se suprimeixen els setrills i altres elements susceptibles de ser compartits, i són substituïts per
dosis individuals.
• Es potencia el servei de terrassa, i queda més reduït el servei a l’interior dels restaurants.
• El restaurant Costa Surf està tancat, ja que la terrassa a l’aire lliure s’utilitza com a Miniclub.
• Es recomana l’ús de targeta de crèdit o telèfon per fer els pagaments.
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ANIMACIÓ
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• En les activitats d’animació se segueix un programa dissenyat per preservar la distància de seguretat, que potencia els esports individuals i nàutics i també les activitats d’hort. Hi ha programa
d’activitats de ioga, pilates i gimnàstica.

Miniclub

• Amb l’objectiu de garantir la seguretat dels més petits, el minclub es fa en una terrassa ombrejada a
l’aire lliure, guardant distàncies entre els nens. Totes les activitats amb nens són, per tant, d’exterior.
• El material que utilitzin serà desinfectat matí i tarda i no podrà ser compartit.
• El miniclub està equipat amb dispensadors d’hidrogel. Els nens han de rentar-se les mans abans
d’accedir al miniclub.
• Des del 8 de juliol, els nens majors de 6 anys han d’accedir-hi amb mascareta.

Zona esportiva

• La zona esportiva té un aforament limitat i obre sempre sota supervisió constant d’un animador
esportiu que organitza les activitats, sempre preservant la distància social.
• Les pistes de tenis i padel es reservaran amb cita prèvia.
• A l’entrada de la zona esportiva hi ha dispensadors d’hidrogel. Cal rentar-se les mans abans i després de les activitats.
• Les activitats realitzades a la zona esportiva es relizaran tant sols mitjançant reserva o sota supervisió d’un monitor.
• Cal respectar l’aforament dels recintes indicat a l’accés.
• No es pot compartir material esportiu.
• Cal evitar tocar les tanques i portes d’accés a les pistes.
• Cal evitar el contacte físic en activitats i la salutació al final.

Animació nocturna

• Hi ha espectacles i cinema que s’han de presenciar guardant les distàncies de seguretat.
• S’eliminen del programa balls amb coreografia, zumba i altres activitats en les quals sigui difícil
preservar la distància.
• Disposarem de pantalla gegant de led on es projectaran partits i altres esdeveniments esportius
que podran presenciar-se a la terrassa, sempre guardant les distàncies de seguretat.
• Des del 08 de Juliol, és obligatori acudir amb mascareta per a presenciar el show en la zona de
cadires destinades a aquest efecte.
• Totes aquestes normes poden estar subjectes a canvis importants, segons s’emetin lleis o nous
reglaments que les regulin.
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PARCS INFANTILS
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• Els parcs infantils es poden utilitzar, tret que s’emetin normes des de les autoritats sanitàries que
indiquin el contrari.
• Es desinfecten diàriament i tenen un aforament reduït, indicat en un cartell a l’entrada.
• Dispensadors d’hidrogel disponibles als accessos per poder rentar-se les mans abans d’accedir-hi.
• Les pares han de vetllar perquè els menors respectin les distàncies de seguretat.
• Des del 08 de juliol, els nens majors de 6 anys han de portar mascareta quan accedin als parcs.

PISCINA
2m

-2 m

• La piscina està oberta, però amb les restriccions d’aforament que estableixen les autoritats sanitàries.
• Dispensadors d’hidrogel disponibles a l’accés per rentar-se les mans abans d’accedir al recinte.
• El socorrista vetlla perquè es respecti l’aforament màxim establert.
• Els usuaris han de respectar en qualsevol cas la distància de seguretat.
• Analítiques i controls sanitaris habituals de l’aigua de les piscines.
• Desinfecció diària de la zona de platja.

ZONA DE BARBACOES
1 Family /



• Es limita l’aforament a una taula per família.
• Dispensadors d’hidrogel disponibles a l’accés per rentar-se les mans abans d’accedir al recinte.
• S’han de netejar les taules i les barbacoes abans i després del seu ús.

ARTICLES DE LLOGUER

• Bicicletes, neveres i material esportiu es desinfecten prèviament al seu lliurament.
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NETEJA I DESINFECCIÓ

• Instal·lació per tot el càmping i a l’entrada de les zones comunes de dispensadors d’hidrogel per
promoure un rentat constant de mans.

BLOCS SANITARIS I ZONES COMUNES


• Augment diari de la freqüència de neteja i desinfecció amb productes viricides de sanitaris i altres
zones comunes, com són parcs infantils, zones esportives, piscina, zona de barbacoes, etc.
• Es presta una atenció especial a elements de contacte freqüent com baranes, aixetes, etc. També
es desinfecten diàriament fonts, dutxes exteriors i altre mobiliari.
• La desinfecció la duu a terme el nostre personal, amb el suport setmanal també d’una empresa
especialitzada en desinfecció.

ALLOTJAMENTS, BUNGALOWS I TENDES LODGE


• Ventilació, neteja i desinfecció a fons de tot el bungalou abans d’entregar-lo, amb sabó i productes
viricides.
• La roba de llit en general es lliura en fundes tancades procedents de la bugaderia.
• Tota la roba de llit i altres tèxtils es renten en una bugaderia externa a alta temperatura.
• Desinfecció dels filtres dels aires condicionats.
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ACTUALITZACIÓ DE MESURES I NORMES
Aquesta guia conté mesures i normes per complir els paràmetres marcats per les institucions governamentals en data de 8 de juliol de 2020.
En funció de la nova normativa que es vagi publicant i de l’evolució
de la situació sanitària, el CÀMPING LAS PALMERAS, anirà actualitzant aquesta guia
i la publicarà a la pàgina web.

