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Informació general 

¿Què és el nou coronavirus? El SARS-CoV-2 és un nou tipus 
de coronavirus zoonòtic que afecta als humans i produeix 
la COVID-19, una patologia respiratòria. 

¿Com es transmet? Es transmet a través del contacte 
directe amb les gotes expulsades al tossir o esternudar per 
una persona afectada. La transmissió per l’aire a distàncies 
superiors a 2 metres es poc probable. 

¿Pot transmetre’s la COVID-19 a través dels aliments? 
Segons la OMS, es molt poc probable que la COVID-19 es 
transmeti a través dels aliments o dels envasos dels 
productes alimentaris ja que els coronavirus no poden 
replicar-se en aquests productes, precisen d’un individu 
animal o humà per fer-ho.  

¿Quins son els símptomes més comuns?  

 

En alguns casos també hi pot haver reducció del sentit de 
l’olfacte i del gust, mal de coll, mal de cap, debilitat general, 
diarrea o vòmits. 

¿Què puc fer per protegir-me del nou coronavirus?  

 



 
 
 

 

Renta’t les mans freqüentment i meticulosament. Al tossir 
o esternudar, cobreix-te la boca i el nas amb el colze 
flexionat. Neteja amb regularitat les superfícies que més 
toquis. Mantingues la distància de seguretat de 2 metres. 
Utilitza una mascareta higiènica, i utilitza mocadors d’un sol 
ús. 

¿Que he de fer si presento símptomes? Si presentes 
símptomes queda’t a casa teva per tal de prevenir el 
contagi de treballadors i altres clients del càmping. 
Comunica-ho al teu personal sanitari de referència. 

¿Que he de fer si presento símptomes i hem trobo en les 
instal·lacions del càmping? Davant el mínim dubte que un 
sofreixis símptomes compatibles amb la malaltia COVID-19, 
comunica aquesta situació al personal de l’establiment. 



 
 
 

 

Mesures adoptades a la Recepció: 
 Es compliran estrictament els protocols de seguretat 

establerts pel Govern. S’informarà amb cartelleria de 
les mesures aplicades, el procediment a seguir i 
aforaments.  

 Es limitarà l’entrada a recepció i es mantindrà la 
distància de seguretat interpersonal de dos metres. 
L’ús de mascareta és obligatori. 

 Es limitarà el contacte directe mitjançant mampares 
protectores i l’equip l’atendrà sempre amb 
mascareta. 

 Es netejaran i desinfectaran les superfícies externes 
després de l’atenció a cada client.  

 Es facilitarà gel desinfectant a les zones comuns del 
càmping i restaurant.  

 Es facilitarà el check-in on-line perquè la seva estància 
a recepció sigui la mínima.  

 Les claus dels allotjaments es desinfectaran abans 
d’entregar-se i la seva recollida a recepció l’haurà de 
fer una sola persona. 

 El pagament es realitzarà preferiblement amb 
targeta. El datàfon estarà protegit i serà desinfectat 
en cada ús. 

  



 
 
 

 

Mesures adoptades als Blocs de Serveis: 
 Es compliran estrictament els protocols de seguretat 

establerts pel Govern. S’informarà amb cartelleria de 
les mesures aplicades, el procediment a seguir i 
aforaments.  

 Es mantindrà la distància de seguretat interpersonal 
de dos metres. L’ús de mascareta és obligatori. 

 Es facilitarà gel desinfectant a l’accés. 
 S’incrementarà la freqüència de neteja d’acord amb 

la legislació vigent.  
 La neteja i desinfecció es realitzarà amb productes 

desinfectants viricides certificats i autoritzats pel 
Ministeri de Sanitat.  

 Es realitzarà una neteja específica d’aquells elements 
manipulables i d’elevat contacte com aixetes, 
interruptors, passamans, dutxes, portes i manetes, 
etc.  

 

 

 

  



 
 
 

 

Mesures adoptades als Allotjaments: 
 Els allotjaments es netejaran i desinfectaran després 

de cada estada amb viricides certificats i autoritzats 
pel Ministeri de Sanitat. 

 Es realitzarà una neteja específica d’aquells elements 
manipulables i d’elevat contacte com aixetes, 
interruptors, passamans, dutxes, mobles, 
electrodomèstics, portes i manetes, etc.  

 Es rentarà la roba de llit i les tovalloles amb un sistema 
industrialitzat a altes temperatures. Els complement 
de llit, com ara mantes, es lliuraran sota petició. 

 Els comandaments a distància estaran protegits amb 
una bossa. 

 Quan existeixi possibilitat o disponibilitat, 
s’assignaran els allotjaments prioritzant aquells en 
que no s’hi hagin allotjat clients durant les 48 hores 
anteriors a l’arribada del nou client.  
 

  



 
 
 

 

Mesures adoptades a les zones comunes: 
 Es compliran estrictament els protocols de seguretat 

establerts pel Govern. S’informarà amb cartelleria de 
les mesures aplicades, el procediment a seguir i 
aforaments.  

 Es mantindrà la distància de seguretat interpersonal 
de dos metres. L’ús de mascareta és obligatori. 

 S’incrementarà la freqüència de neteja d’acord amb 
la legislació vigent.  

 La neteja i desinfecció es realitzarà amb productes 
desinfectants viricides certificats i autoritzats pel 
Ministeri de Sanitat.  

 Es realitzarà una neteja específica d’aquells elements 
manipulables i d’elevat contacte com aixetes, 
interruptors, passamans, dutxes, portes i manetes, 
etc.  

 Durant la Fase 1 queda prohibida la utilització de les 
fonts. Durant la resta de Fases, queda prohibida la 
seva utilització per beure directament. Caldrà 
desinfectar-se les mans abans i després de cada ús. 

 Alguns serveis poden romandre tancats 
temporalment en funció de la legislació vigent. 

  



 
 
 

 

Mesures adoptades per a la realització 
d’activitats: 

 Es compliran estrictament els protocols de seguretat 
establerts pel Govern. S’informarà de les mesures 
aplicades, el procediment a seguir i aforaments per a 
cada activitat.  

 Aquells espais tancats on s’hagin de celebrar 
esdeveniments o activitats d'animació, hauran de 
ventilar-se dues hores abans del seu ús. 

 Les activitats es planificaran amb un aforament 
màxim de vint persones i respectant la distància 
mínima de seguretat entre persones (2m) i entre 
aquestes i l'animador o entrenador (2m). L’ús de 
mascareta és obligatori. 

 Les activitats d'animació o classes grupals es 
realitzaran preferentment a l'aire lliure i s'evitarà 
l'intercanvi d'objectes. 

 Es desinfectaran els objectes i materials utilitzats en 
les activitats d'animació després de cada ús. 

  



 
 
 

 

Mesures adoptades a la Botiga: 
 Es compliran estrictament els protocols de seguretat 

establerts pel Govern. S’informarà amb cartelleria de 
les mesures aplicades, el procediment a seguir i 
aforaments.  

 Es mantindrà la distància de seguretat interpersonal 
de dos metres. L’ús de mascareta és obligatori. 

 Es facilitarà gel desinfectant. 
 S’incrementarà la freqüència de neteja d’acord amb 

la legislació vigent.  
 La neteja i desinfecció es realitzarà amb productes 

desinfectants viricides certificats i autoritzats pel 
Ministeri de Sanitat.  

 Es realitzarà una neteja específica d’aquells elements 
manipulables i d’elevat contacte com portes i 
manetes, estanteries, etc.  

 Es vendran productes alimentaris, productes de 
neteja i protecció i gel hidroalcohòlic.  

 Durant la temporada baixa la botiga romandrà 
tancada. Existeix la possibilitat de realitzar comandes 
al telèfon 973 42 03 34 dins l’horari de 9  a 15 hores. 
La compra podrà recollir-se al recinte del restaurant, 
preferiblement, per una sola persona. El servei de 
comandes es mantindrà també en temporada alta.  

 El pagament es realitzarà preferiblement amb 
targeta. El datàfon estarà protegit i serà desinfectat 
en cada ús. 



 
 
 

 

Mesures adoptades a la Piscina 
Climatitzada: 

 Es compliran estrictament els protocols de seguretat 
establerts pel Govern. S’informarà amb cartellera de 
les mesures aplicades, el procediment a seguir i 
aforaments. 

 Es realitzarà un control de l’aforament mitjançant 
torns i sota reserva prèvia. 

 Es mantindrà la distància de seguretat interpersonal 
de dos metres. L’ús de mascareta és obligatori. 

 Es facilitarà gel desinfectant. 
 S’incrementarà la freqüència de neteja d’acord amb 

la legislació vigent.  
 La neteja i desinfecció es realitzarà amb productes 

desinfectants viricides certificats i autoritzats pel 
Ministeri de Sanitat.  

 Es realitzarà una neteja específica d’aquells elements 
manipulables i d’elevat contacte com portes i 
manetes, baranes, escales, etc.  

 Es realitzarà una depuració física i química necessària 
per obtenir una qualitat de l’aigua del vas tècnico-
sanitària adequada d’acord amb la normativa legal 
vigent.  

 No es podrà fer ús de les dutxes dels vestuaris ni de 
les fonts d’aigua segons les exigències del govern en 
cada fase. 

  



 
 
 

 

Mesures adoptades a la Piscina Exterior i 
al Splash Parc: 

 Es compliran estrictament els protocols de seguretat 
establerts pel Govern. S’informarà amb cartellera de 
les mesures aplicades, el procediment a seguir i 
aforaments. 

 Es mantindrà la distància de seguretat interpersonal 
de dos metres. L’ús de mascareta és obligatori. 

 Es realitzarà un control de l’aforament mitjançant 
torns i sota reserva prèvia. 

 Es facilitarà gel desinfectant. 
 S’incrementarà la freqüència de neteja d’acord amb 

la legislació vigent.  
 La neteja i desinfecció es realitzarà amb productes 

desinfectants viricides certificats i autoritzats pel 
Ministeri de Sanitat.  

 Es realitzarà una neteja específica d’aquells elements 
manipulables i d’elevat contacte com portes i 
manetes, baranes, escales, etc.  

 Es realitzarà una depuració física i química necessària 
per obtenir una qualitat de l’aigua del vas tècnico-
sanitària adequada d’acord amb la normativa legal 
vigent.  

 No es podrà fer ús de les dutxes dels vestuaris ni de 
les fonts d’aigua segons les exigències del govern en 
cada fase. 

  



 
 
 

 

Mesures adoptades al Restaurant i al Bar: 
 Es compliran estrictament els protocols de seguretat 

establerts pel Govern. S’informarà amb cartelleria de 
les mesures aplicades, el procediment a seguir i 
aforaments.  

 L’ús de la barra del bar queda restringit a les 
exigències del govern en cada fase.  

 Es mantindrà la distància de seguretat interpersonal 
de dos metres.  

 El client disposarà de gel desinfectant. 
 Els cambrers els atendran sempre amb mascareta. 
 L’ús de mascareta és obligatori. 
 Desprès de cada servei es procedirà a netejar i 

desinfectar les superfícies utilitzades (taules, cadires, 
barra, etc.).  

 S’incrementarà la freqüència de neteja d’acord amb 
la legislació vigent.  

 La neteja i desinfecció es realitzarà amb productes 
desinfectants viricides certificats i autoritzats pel 
Ministeri de Sanitat.  

 Es realitzarà una neteja específica d’aquells elements 
manipulables i d’elevat contacte com portes i 
manetes, piques, aixetes, etc.  

 Carta disponible online a través d’un codi QR. 
 Es podrà demanar menjar per emportar. Consulti la 

nostra carta takeaway a la nostra pàgina web i truqui 
al restaurant. L’horari de comandes es de 11 a 13 
hores i de 18 a 20 hores. La recollida de la comanda 



 
 
 

 

es realitzarà durant l’horari d’obertura de la cuina (de 
13:30 a 16 hores i de 20 a 23 hores) i, preferiblement, 
per una sola persona.  

 El pagament es realitzarà preferiblement amb 
targeta. El datàfon estarà protegit i serà desinfectat 
en cada ús. 

  



 
 
 

 

Telèfons de contacte 

 Telèfon d’atenció ciutadana pel coronavirus a 
Catalunya: 061 / 112 

 Telèfon d’assistència psicològica per a la població 
general amb dificultats derivades de l’estat d’alarma 
per COVID-19 del Ministeri de Sanitat: 91 700 79 88 

 Telèfon CAP de Balaguer: 973 44 60 28 

 


