
 

Accions i protocols operacionals COVID19 
 
Accions: 

• Instal·lació dispensadors gel hidroalcohòlic en entrada i sortida piscina, caixa & restaurant, lavabos 
home i dona. 

• Instal·lació dispensadors fulles paper amb papereres amb tapa als lavabos home i dona. 

• Senyalètica rentat de mans correcte lavabos home i dona. 

• Senyalètica per totes les àrees comuns, mantindré distanciament de 1,5m entre persones no del 
nucli familiar. 

• Senyalètica dutxa 1 minut en entrada i sortida piscina. 

• Us obligatori mascareta fora de la piscina però dintre de les instal·lacions o restaurant. 

• Distanciament entre cadires de taules de restaurant a 1,5m de distancia amb un màxim de 10 pax 
per taula. 

• Mampares a la zona de caixa, bar i restaurant  

• Carta del restaurant disponible amb l’opció “QR” 

• Distanciament entre parell de gandules a 1,5m a la zona de la platja de la piscina 

• Prohibit entrar amb calçat a la platja de la piscina. 

• Evitar us vestidors. 

• Aforament màxim piscina de 270 persones. 

• Aforament màxim lavabos 3 persones per homes i 3 persones per dones. 

• Nivell clor entre 1,5 i 2 ppm. 

• Nivell pH 7,2 i 7,8. 

• Filtració i recirculació 24h. 
 
Protocols: 
 

• 9h- Revisió estat de les gandules per precipitacions i de ser el cas, netejar-les totes amb Viricol 
Professional i el seu corresponent drap. 

• 10h-19h,Personal exclusivament revisant no superar aforament de lavabos i neteja en sortides de 
clients fins l’hora de tancament 

• 10h-19h personal exclusivament revisant entrega de clients amb les gandules per moure-les al 
espai reservat per la neteja davant de magatzem de cuina on netejarà cada gandula amb la 
karcher a pressió i la dosificació del producte Biofresh Bac. Al finalitzar, assecar amb un drap on 
tingui aplicat Viricol professional i tornar-la al seu lloc per el següent client. 

• 10h-19h neteja exhaustiva de la platja de la piscina i control del comportament i distanciament 
dels clients. 

• 10-19 Personal exclusivament revisant quan un client deixa una taula del restaurant per 
desinfectar-la amb Viricol Professional. 

• 19h Pulveritzacio de tota la zona de platja al 0,2% per litre de hipoclorit amb aigua per desinfectar 
tot el terra. 

• 19h Revisió i confirmació de desinfecció de totes les gandules i la seva correcta col·locació i 
distanciament 

• 19h Revisió i neteja del lavabos amb la reposició de sabó, papers i gel hidroalcohòlic. 

• 19h Neteja exhaustiva de totes les instal·lacions del bar i restaurant amb Viricol Professional. 
 
 


