MESURES DE SEGURETAT ANTI-COVID

L'Orri del Pallars
El millor indret per tornar a respirar aire pur

La seguretat
és el més
important

QUINES MESURES HEM ADOPTAT?
Hem preparat a consciència els protocols
per garantir la teva seguretat, i hem
adaptat el funcionament del càmping a les
recomanacions i normes dictades per les
autoritats competents.

DISTÀNCIA
DE SEGURETAT D E 1,5 METRES
MANTENIR LA

Per unes
vacances
segures
Què puc fer per
protegir-me?

MASCARETA
ESPAIS TANCATS O

FER ÚS DE LA
EN

QUAN NO ES PUGUI MANTENIR
LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT

MESURES
D' HIGIENE PERSONAL
EXTREMAR LES

Rentar-se les mans amb assiduïtat
(amb aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlic)
i evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca

SI ENCARA NO HAS VINGUT AL
CÀMPING...

És

millor que et quedis a casa per prevenir

el contagi.

La teva
salut per
davant
de tot
Què he de fer si
presento
símptomes?

SI JA ET TROBES A LES

·

INSTAL LACIONS DEL CÀMPING...

Comunica-ho de seguida al personal del
càmping, et facilitarem l’accés a serveis
mèdics per a una correcta atenció i
diagnòstic, i activarem el protocol específic
per a aquests casos.

RECEPCIÓ
Des de L’Orri del Pallars vivim amb
responsabilitat els temps excepcionals
actuals i la crisi sanitària de primer ordre
que ens afecta a tots.

RECEPCIÓ
Es compliran els protocols de seguretat establerts pel Govern.
L’ús de mascareta és obligatori.
Cal respectar la distància de seguretat d’un metre i mig.
Es facilitarà l’espera de torn a l’exterior de la recepció.
Es facilitarà i promourà que es proporcionin les dades personals dels
hostes abans de l’estada mitjançant un operatiu online amb l’objectiu de
minimitzar l’estada a la recepció.
L’entrada de cada reserva l’haurà de fer, preferiblement, una sola
persona. En cas de no haver proporcionant les dades personals dels hostes
amb anterioritat caldrà que la persona titular de la reserva reculli tots els
documents d’identitat per agilitzar la gestió.
Es facilitarà gel desinfectant.
Es limitarà el contacte compartit de documents i fulletons amb el personal
de recepció.

RECEPCIÓ
L’equip atendrà sempre amb la preceptiva mascareta.
Es facilitarà i promourà el pagament amb targeta. El datàfon es
desinfectarà després de cada ús.
Les claus de bungalous, bengalís i apartaments seran degudament
desinfectades i es lliuraran en una bosseta precintada.
Les mantes i els jocs de tovalloles s’entregaran en una bossa precintada.
Els materials d’esport i oci, com els pals de billar, els jocs de taula i les
pilotes, s’entregaran degudament desinfectats. Els jocs de pales i pilota
de ping-pong seran d’un sol ús.
Es netejaran i desinfectaran les superfícies després de l’atenció a cada
client.

ALLOTJAMENTS
El nostre compromís és fer compatible el
gaudi de les teves vacances amb
les màximes garanties de seguretat i
prevenció del contagi.

ALLOTJAMENTS
Els allotjaments es netejaran després de cada estada amb viricides
certificats i autoritzats per les autoritats competents.
Es netejaran específicament aquells elements de contacte habitual amb
les mans com ara aixetes, poms, interruptors, mobles, electrodomèstics,
etc.
La roba de llit es canviarà íntegra després de cada estada. Es rentarà
mitjançant sistemes industrials a alta temperatura.
S’utilitzarà maquinària de vapor d'aigua i viricides autoritzats per a
superfícies tèxtils.
La roba de llit es trobarà precintada en una bossa a cada habitació.
Els estris de cuina es rentaran tots de nou després de cada estada.
Es ventilarà a consciència cada allotjament entre reserva i reserva.
Els comandaments a distància es desinfectaran i s'introduiran dins d'una
bossa.

ZONES COMUNES
Hem posat i posarem tota la nostra
energia, recursos, esforç
i dedicació per oferir les mesures de
seguretat necessàries, però per fer-ho

·

realitat la col laboració de
tots és imprescindible.

ZONES COMUNES
S’aplicaran els protocols de seguretat vigents dictats per les autoritats
competents. S’informarà a l’exterior de cada recinte de la normativa que
cal complir.
Es mantindrà la distància de seguretat d’un metre i mig, i serà obligatori
l’ús de la mascareta en els recintes tancats, i quan no es pugui garantir
la distància social.
Hi haurà una elevada freqüència de neteja, i es durà a terme un registre
horari de les neteges efectuades a dutxes i serveis.
S’intensificarà la desinfecció d’elements d’ús públic, com gronxadors,
taules de pícnic, bancs, futbolí, billar i tennis taula.

ZONES COMUNES
La neteja i desinfecció es durà a terme mitjançant productes desinfectants
autoritzats per les autoritats competents.
Es farà una neteja específica d’elements de contacte habitual amb les
mans com aixetes, poms, portes i interruptors.
Les fonts seran exclusivament per proveir aigua, però en cap cas podran
utilitzar-se per beure-hi directament.
Cal respectar els aforaments indicats, d’acord amb la normativa vigent
dictada per les autoritats competents.
Alguns serveis poden romandre tancats, o se’n pot restringir l’accés
temporalment, en funció de la legislació vigent o de les necessitats de
prevenció.

BAR RESTAURANT
·

La lluita contra la Covid-19 ens interpel la a
tots. Així doncs, el respecte de les normes
comunes ens correspon a cadascú de
nosaltres, per responsabilitat individual i

·

col lectiva.

BAR RESTAURANT
Els protocols de seguretat vigents al nostre bar i restaurant són els
corresponents al sector de la restauració formulats per les autoritats
competents.
La barra es compartimentarà, si s’escau, segons les exigències en cada
fase sanitària.
Es mantindrà sempre la distància de seguretat d’un metre i mig.
El client tindrà a la seva disposició gel desinfectant.
Els cambrers, cuiners i personal del restaurant portaran sempre posada la
mascareta de protecció.
Després de cada servei es netejarà la superfície de taules, cadires i
barra. La freqüència de neteja s’ajustarà a la normativa vigent en cada
moment.
Els productes utilitzats per a la neteja formaran part del llistat de
desinfectants publicat pel Ministeri de Sanitat.

BAR RESTAURANT
Es netejaran específicament els elements amb un contacte més habitual
amb les mans: màquines expenedores, poms, portes, manetes, etc.
S’informarà dels menús en pissarres grans mòbils, per evitar haver de fer
servir menús de paper.
Es fomentarà el menjar per emportar. S’establirà un horari per reservar i
recollir les comandes, que preferiblement anirà a buscar una sola persona.
El servei de mini supermercat serà sota comanda. El client veurà
l’exposició dels productes a disposició, però no podrà tocar-los. Serà el
personal del càmping qui els serveixi directament al client.
El pagament es realitzarà sempre que sigui possible mitjançant targeta. El
datàfon es desinfectarà després de cada ús.

PISCINA
Et demanem comprensió davant
les possibles molèsties que puguin
ocasionar-te les mesures adoptades
enguany. En tot moment, intentarem vetllar
per minimitzar-les, però som conscients que
poden afectar-te en alguna ocasió.

PISCINA
Se seguiran els protocols de seguretat establerts en cada moment per les
autoritats competents.
Es compliran els aforaments vigents, tant a la zona de bany com a la
zona verda de descans. Davant la previsió de més demanda que
aforament permès, regirà un sistema de torns.
L’equip de desinfecció netejarà amb freqüència les zones d’accés a la
piscina i els elements més proclius al contacte amb les mans, amb la
periodicitat establerta per la normativa vigent.
La neteja i desinfecció es durà a terme amb productes viricides
certificats per les autoritats competents.
Es farà un control exhaustiu i periòdic dels nivells de clor i PH per
garantir la correcta qualitat de l’aigua, i la seva desinfecció.
Caldrà mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres dins del recinte.
Està estrictament prohibit accedir a la piscina fora del seu horari
d’obertura.

ACTIVITATS
Treballarem per fer les teves vacances el
més “normals” possibles, tot i l’evident
anormalitat del moment actual.

ACTIVITATS
Es compliran els protocols de seguretat establerts en matèria d’activitats
lúdiques i esportives a l’aire lliure o en recintes tancats.
Tant les activitats lúdiques com les pràctiques esportives promogudes pel
càmping o pels mateixos campistes hauran de regir-se pels aforaments i
procediments legalment vigents. El càmping es reserva el dret de
restringir-es en funció del risc de contagi.
Les mascaretes seran obligatòries en recintes tancats i a l’exterior quan
no es pugui respectar la distància de seguretat d’un metre i mig.
Es ventilaran abans i durant el desenvolupament de les activitats, si es
pot, els habitacles d’aquells recintes tancats on es puguin arribar a
desenvolupar activitats.
Les activitats d’animació es realitzaran preferentment a l’aire lliure, i
s’evitarà el contacte i l’intercanvi d’objectes entre els assistents.
El material utilitzat serà degudament desinfectat després de cada ús.

SÈRETNI'D SNOFÈLET

L'ORRI DEL PALLARS TEL. 973 62 12 92 / 973 62 14 63
CAT SALUT RESPON 061
EMERGÈNCIES MÈDIQUES 112
FARMÀCIA DE SORT
Carrer Major, 42, 25560 Sort
Telèfon: 973 62 00 65

CAP DE SORT
Camí de la Cabanera, 1, 25560 Sort
Telèfon: 973 62 14 65

HOSPITAL DE TREMP
Carrer Pau Casals, 5, 25620 Tremp
Telèfon: 973 65 22 55

Bones vacances segures
i feliç experiència de
càmping!

