
Mesures de seguretat
COVID - 19

Instal·lació de catifes de desinfecció als
accessos a l' hotel

Instal·lació de mampares de separació a
recepcions de l' hotel  i balneari

 

 

Desinfecció de tot el material que                  
 s' entrega als clients. Es col·locarà una
bústia per a dipòsit de claus després del
seu us per a desinfecció

Comunicació  via e-mail

 

 

 
 

Desinfecció complerta de totes les instal.lacions abans
de l'obertura
Intensificació en la freqüència de la neteja i desinfecció
de les zones comuns de l 'hotel, mostradors de recepció,
ascensors, portes, etc..
Dispensadors de gel a l'accés dels ascensors, tot i que la
recomanació general serà l'ús de laes escales
Manteniment de portes obertes sempre que sigui
possible per a evitar contacte amb els poms

Habitacions

Neteja i desinfecció amb productes certificats per
a COVID-19
 Servei de bugaderia amb productes desinfectants
per sobre de 60ºC
 El personal de neteja tindrà els equips de
protecció necessaris (mascarilles i guants..)
 Utilització de material d’un sol ús per a la neteja
de les habitacions
 Neteja i desinfecció exhaustiva després de cada
check-out, amb especial atenció als articles de
contacte freqüents com manetes porta,
comandaments TV, etc
 Retirada dels elements decoratius prescindibles i
de papereria

 

Es prioritzarà el  check-in i check-out
online, enviament de factures via e-
mail i pagament amb targeta de crèdit
per a  minimitzar el contacte.

Recepció

Formació continua i específica de tots els treballadors
sobre  protocols en normes d'higiene i seguretat segons
departament, amb  una actualització permanent davant
nous escenaris
 
Protocol de seguiment intern de salut de l'estat dels
treballadors i proveïdors de l'establiment

Mesures d'higiene reforçades a totes les àrees de
treball. Desinfecció permanent de l' establiment
amb productes certificats anti COVID-19

Reforç del protocol de recepció de
mercaderies amb desinfecció e higienització
de productes

Equips de protecció per a clientes i treballadors:
mampares, distancies separació i dispensadors de
gel hidro-alcohòlic.

Renovació permanent de l' aire a les zones
comuns
Reducció d'aforament en totes les nostres
instalacione

Mesures Generals

Instalacions i espais
comuns



Mesures de seguretat 
COVID - 19

Centre Termal - Balneari

Tots els serveis de tractaments termals, consulta mèdica i accés al circuit termal es
realizaràn amb reserva prèvia per al control d'aforaments

Neteja i desinfecció diaria i freqüent de tota la instalació amb productes certificats

Tot el material serà d'un sol ús

Terapeutes equipats amb mascareta i pantalla de protecció

Desinfecció de tot el material que està en contacte amb el client al finalitzar la sessió.
Desinfecció  de cabines després de cada tractament
 

Desinfecció de material mèdic després de cada pacient

Reforç del control i tractaments  de les aigües

Renovació permanent d'aire a les zones comuns

*Aquestes mesures estan subjetes a modificacions en funció de la evolució de la pandèmia per COVID-19



Mesures de seguretat
COVID - 19

Restaurant i Cafetería

Reserva prèvia de servei de dinar i sopar
Servei de dinar i sopar servits a taula

Neteja i desinfecció exhaustiva amb productes certificats a cada servei

Recomanació al client de l 'ús de solució hidroalcohòlica a la entrada del menjador

Distància de seguretat entre taules i control d'aforament

Ús de monodosi per a oli, sal, vinagre, etc.

Pagament recomant amb  targeta de crèdit

*Aquestes mesures estan subjetes a modificacions en funció de la evolució de la pandèmia per COVID-19


