
MESURES ADOPTADES PER CAMPING ESTANYET PER 

LA PREVENCIÓ DEL COVID-19 

 

L’actual context, provocat per la COVID-19, ens obliga a establir un pla de contingència per la 

reducció de riscos higiènics-sanitaris denfront del COVID-19. Perquè la seva estada a les nostres 

instal·lacions sigui segura i no augmenti el risc de contagi comunitari, serà requisit obligatori, 

previ a la seva arribada i per a poder formalitzar la reserva, l’acceptació de la normativa i directrius 

adoptades. Trobaran publicat a la nostra pàgina web www.estanyet.com el Pla de Contingència 

del Camping Estanyet.  

 

Li preguem que llegeixi atentament aquest document, ja que resumeix la normativa i directrius a 

aplicar al Càmping per minimitzar els riscos higiènics-sanitaris provocats pel virus COVID-19, 

sense perjudici de la legislació vigent, i que cal complir durant la seva estada al Camping 

Estanyet. Pel fet d’accedir a les nostres instal·lacions, vostè accepta expressament el seu 

compliment.  

 

1.- Com a norma general, durant tota la seva estada cal tenir present que cal respectar la 

distància de seguretat dictaminada pel Ministeri de Sanitat d’1,5 metres. Quan això no sigui 

possible, és obligatori l’ús de mascareta. 

 

2.- A l’accés de qualsevol zona comuna trobarà dispensadors de gel hidroalcohòlic. Mantingui 

una bona higiene de les mans per evitar la propagació de qualsevol virus. 

 

3.- Tothom ha de respectar i complir les indicacions exposades en la cartellera distribuïda per les 

nostres instal·lacions, i segueixi tant les indicacions mostrades com les del nostre personal. 

 

4.- L’ús de mascaretes serà obligatòria en l’accés a les següents zones comunes i instal·lacions. 

 

 - Recepció 

 - Blocs Sanitaris 

 - Supermercat 

- Animació (en determinades activitats que no es pugui garantir la distància de seguretat) 

 

5.- Respecti sempre els aforaments indicats a la cartelleria dels blocs sanitaris i piscines.   

 

6.- L’ús dels blocs sanitaris és exclusiu per als clients que no disposen d’aquests serveis als seus 

allotjaments d’acampada. 

 

7.- Queden restringides les visites de familiars i amics al Càmping. 

http://www.estanyet.com/


8.- Si durant la seva estada presenta un dels següents símptomes: febre, tos i sensació de falta 

d’aire, cansament, dolors, degoteig de nas, mal de gola, mal de cap, diarrea, pèrdua del sentit 

de l’olfacte o del gust. Contacti ràpidament amb recepció o amb qualsevol dels nostres vigilants. 

9.- Les activitats marcades dintre del pla d’animació del Camping Estanyet es veuran afectades 

per les noves normes que hem de respectar, això pot implicar una reducció en el nombre 

d’activitats i de persones. 

10.- Els horaris de piscina es veuràn afectats. Una de les mesures preses seguint les 

recomanacions de seguretat es limitar l’aforament i això implicarà un sistema de torns per a poder 

garantir la seguretat de tots els clients dintre de la piscina.  

X.- Aquestes mesures es troben recollides dintre del reglament de gègim intern del Càmping. La 

no acceptació de les condicions no ens permet formalitzar la reserva. En el cas de no respectar 

les mesures de seguretat dintre de l’etabliment, la direcció pot pendre la decició d’invitar a marxar 

a les persones que no tinguin cura d’elles mateixes i de la resta de clients.  


