
Per la vostra Tranquil·litat i Confiança  

hem elaborat aquest pla de contingència 

 
ABANS DE L’ARRIBADA 

Per la vostra seguretat hem dissenyat aquest protocol adaptat a Can Gat Vell, en base a “Las Medidas 
para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-COV-2” de los Ministerios de Industria, Comercio 
y Turismo - Salud.  

Junt amb l’e-mail de benvinguda us enviarem aquest document de “Protocol d’higiene i seguretat” per 
tal que tingueu més informació de com s’ha d’actuar a l’arribada, en el check-in, durant l’estada, en el 
check out etc., com heu d’utilitzar les zones a compartir, el material a la vostra disposició etc. Es penjarà 
aquest document al plafó informatiu. No us preocupeu, trobareu a casa nostra el QR corresponent al pla 
de contingència en el vostre idioma. Només caldrà que entreu en alguna APP de lector QR (per exemple 
Escàner QR) i feu una foto.  

Si el dia de la vostra arribada hi ha previsió de més famílies, us indicarem com instal·lar-vos a casa vostra 
per així evitar l’espera. Després us avisaríem per WhatsApp per fer el check-in una mica més tard.  

A L’ARRIBADA 

Es definirà un horari per cada arribada si s’escau, entre les 16h i les 20h. La sortida haurà de ser molt 
puntual com a molt tard a les 10h, ja que donades les circumstàncies hem hagut d’incrementar les hores 
de neteja-desinfecció. 

A l’arribada, l’hoste haurà d’esperar a l’exterior fins que el puguem atendre, sempre mantenint la 
distància de seguretat si en aquest moment hi ha altres hostes. 

Us atendrem amb mascareta i mantenint la distància de seguretat de 2 metres, la normativa vigent 
estableix que vosaltres també haureu de portar posada la vostra. No us podrem donar la mà, ni abraçar-
vos (i ens en sap molt de greu). Abans i després de la trobada, és molt important tenir una higiene de 
mans òptima. Per tant ens rentarem les mans amb aigua i sabó o bé amb gel alcohòlic que tindrem a la 
vostra disposició en el porxo/recepció/quartet rentadora i/o zona piscina . Recordeu que és obligatori 
l’ús de mascareta sempre que us mogueu per la zona comunitària si no podeu mantenir la distància de 
seguretat. 

A la recepció només podrà entrar una persona per fer el check-in, tot i que ens recomanen fer-lo 
virtualment abans de l’arribada, per tal que l’atenció presencial sigui la més curta possible.  

Us farem signar el protocol de seguretat i d’higiene, que haureu rebut i llegit detingudament 
anteriorment, la declaració responsable en cas que la reserva inclogui nens menors de 17 anys així com 
el full de la fiança amb el vostre nº de compte bancari per la devolució d’aquesta última. 

En cas de check-in virtual, us demanarem aquesta informació uns dies abans de l’arribada: 

1. Les dades personals (nom-cognoms-nº de DNI-data de naixement-nacionalitat de tots els 
membres de la reserva, i en cas dels nens menors de 14 anys només necessitarem els seus 
nom-cognoms i data de naixement).  

2. El pagament de la resta del lloguer de l’allotjament+la taxa turística+la fiança per transferència 
bancària, ja que hem d’evitar fer pagament amb bitllets i monedes (si hi ha pagaments amb 
datàfon es realitzaran segons el protocol sanitari, amb desinfecció després de cada ús). 



3. Us donarem les instruccions per tal que us instal·leu a la vostra casa per agilitzar la vostra 
arribada. 
 

DURANT L’ESTADA 

1. Els allotjaments s’entregaran perfectament desinfectats seguint les instruccions del Decret del 
Govern i l’empresa de neteja actuarà amb guants i mascareta.  

2. Les claus dels apartaments s’entregaran desinfectades i posades a la porta, així com el 
comandament a distància  i el comandament d’aire condicionat (si l’allotjament en disposa)  

3. Es deixarà a cada apartament un envàs de gel hidroalcohòlic per tenir durant l’estada. 
4. El nostre proveïdor extern de bugaderia netejarà els llençols, tovalloles i tota la roba a 60 ºC. 
5. Revisarem periòdicament els aparells d’aire condicionat (si l’allotjament en disposa) pel que fa 

la neteja de filtres i reixes. 
6. Hem hagut de treure totes les catifes segons les recomanacions del protocol d’higiene i 

seguretat. Deixarem les mantes desinfectades en una funda protectora a dins de l’armari. En 
cas d’ús, us demanem que la deixeu fora (és a dir que no la torneu a guardar a l’armari). 

7. Pel que fa a la vaixella, si l’allotjament disposa d’un rentaplats, us demanem que feu servir el 
programa de rentat més elevat. En cas de no disposar de rentaplats, renteu si us plau tot amb 
sabó tipus Fairy i amb aigua calenta.  

8. Deixarem en la vostra casa una carpeta que contindrà un mapa amb totes les visites que podeu 
realitzar per la zona, un full amb els telèfons necessaris de farmàcia, hospitals, supermercats, 
restaurants de la zona que recomanem etc., així com informació pràctica de la casa. Aquesta 
informació també us la farem arribar en PDF per e-mail abans de la vostra arribada i veureu un 
codi QR en la carpeta. 

9. El full de telèfon d’assistència sanitària, CAP etc. també el tenim penjat al costat de la recepció.  
10. Alguns díptics d’activitats es trobaran ara al prestatge del porxo, us demanem que si heu de 

tocar aquesta informació, us l’emporteu i us renteu bé les mans després. 
11. És important que ventileu cada dia la vostra casa i que traíeu les bosses d’escombraries 

diàriament, tancant bé les bosses (inclús les del bany si s’escau) i que les deixeu en els 
contenidors de rebuig situats al carrer (sortint a l’esquerra, els de reciclatge estan a la plaça 
sortint a la dreta i baixant el carrer). 

12. En cas que la vostra reserva sigui superior a una setmana, no ens serà possible realitzar la 
neteja ràpida i el canvi de llençols. A aquest efecte us entregarem la roba neta i ens donareu la 
vostra en una bossa de plàstic degudament tancada.  

13. Si no us trobeu bé i teniu símptomes compatibles amb la COVID-19 (febre, tos, estat general de 
fatiga, sensació de falta d’aire), quedeu-vos a la vostra casa i preguem que truqueu 
immediatament al 060 o 112 i que ens aviseu per aplicar el protocol d’actuació. En cap cas es 
podrà allargar el període contractat de l’estada. 

14. Per l’oferta gastronòmica, us fem les propostes següents tot i que pregunteu-nos per més 
opcions (presents a la recepció): a Camallera, restaurant i àpats per emportar l’Avi Pep, 972 79 
58 49 o bé Cuinut, entrega dels àpats a domicili 678 32 88 01.  

 

IINFORMACIÓ MOLT IMPORTANT SOBRE LES ZONES COMUNITÀRIES  

Comptem amb vosaltres i us demanem un ús responsable de les zones comunes és a dir, respectant 
distància de seguretat i el nombre de persones. Nosaltres netejarem i desinfectarem els espais a 
compartir dos cops al dia, segons el seu ús, com gronxadors, gandules, superfícies, poms de portes, 
interruptors, lavabos comunitaris, quarto de la rentadora, sala de jocs etc. segons el protocol sanitari. 
Aquesta neteja estarà registrada en el full de registre i penjada a la recepció. 

1. En quant a l’ús de la piscina, depenent de la fase en la qual ens trobem, haurem de seguir les 
pautes segons les fases. Si s’escau, organitzarem l’ús de la millor manera possible amb un 



planning, per tal que les nostres famílies estiguin satisfetes i tranquil.les. No obstant, confiem 
en el bon criteri dels nostres hostes i que no se superi mai l’aforament marcat pel protocol i 
sempre mantenint els 2 mts. de distància entre cada família. S’aplicaran les mesures de neteja 
habituals i s’afegiran les mesures recomanades  pel decret de neteja de piscines del Govern. Es 
desinfectarà i netejarà la piscina dos cops al dia. 

2. Per l’ús dels WC comunitaris: els netegem i desinfectem cada matí. Si no és imprescindible, 
recomanem no usar-los. En cas de fer-los servir, renteu-vos les mans abans i després, utilitzeu 
les tovalloles de paper per a assecar-vos (inclús per a tancar l’aixeta).  

3. En el quartet de la rentadora (costat ping-pong) i en la pica de la barbacoa hi tenim sabó. 
4. Per l’ús de la taula de ping pong, haureu de portar les vostres pales i pilotes. Disculpeu les 

molèsties. Igualment, per la zona esportiva haureu de portar les vostres pilotes. 
5. Per l’ús dels gronxadors, preguem que cada vegada que desitgeu utilitzar-los, els desinfecteu 

amb el producte preparat al seu efecte i present al quartet del ping pong-rentadora. Després 
del seu ús, demanem que els nens i adults es rentin bé les mans. 

6. Per l’ús de la rentadora comunitària, demanem que us renteu les mans abans i després.  
7. Per l’ús de les hamaques, abans de posar la vostra tovallola, desinfecteu la vostra gandula amb 

el producte preparat al seu efecte i present en el quartet del ping pong-rentadora. Per 
qüestions d’higiene, utilitzeu sempre la vostra tovallola. Recordeu col·locar les gandules a 2m 
de distància de les persones que no formin part del vostre grup. 

8. Per la sala de jocs, és important que els nens es rentin les mans abans d’entrar-hi i a la sortida, 
tot i que la netejarem-desinfectarem cada dia. L’aforament és de 4 nens màxim. 

 

A LA SORTIDA 

Prèviament haurem concretat l’hora de sortida (a l’estiu, abans de les 10h). No és possible demorar 
l’hora de sortida sota cap circumstància ja que el protocol de neteja requereix més temps de neteja. 

Us preguem que ens aviseu, per tal d’acomiadar-nos a “distància” i si no ens és possible atendre-us en 
aquest moment, us demanem que tanqueu la vostra casa i que ens deixeu les claus posades a la porta 
(les desinfectarem després). Esbrineu que llums/aire condicionat si s’escau estiguin tancats. 

Nosaltres recollirem els llençols/tovalloles segons el protocol sanitari. Per tant no és necessari que feu 
res. Pel que fa a la fiança, recordeu que us la tornarem per transferència bancària el dia següent a la 
sortida. Si teniu alguns extres, els descomptarem d’aquest import. Preguem que deixeu la vostra casa en 
les condicions tal com us la vau trobar a l’arribada. 

Demanar-vos, també segons el protocol, que ens aviseu si uns dies posteriors a la vostra estada, teniu 
alguns símptomes susceptibles de relacionar-se amb el COVID-19. 

Per a qualsevol dubte o informació que necessiteu, sempre ens podeu contactar via telèfon o 
WhatsApp. 
 
Desitgem que tot i les circumstàncies gaudiu al màxim de les vostres vacances. 
 

Nom i cognoms                DNI             Població i data          Signatura 


