
VOLEM QUE 
GAUDEIXIS DE 
LES VACANCES 
AMB TOTA LA 

TRANQUIL.LITAT
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“Escapa’t al cor de la Costa Brava, torna a connectar amb els teus i amb 

l’aire lliure.”



Seguint les indicacions de les autoritats sanitàries ens hem 

adaptat a la “nova normalitat” amb l’objectiu de poder 

oferir tots els serveis del Càmping amb seguretat.

Seguim aplicant el nostre protocol i pla de contingència per 

evitar el contagi de la Covid-19 al Càmping.
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SEGURETAT SANITÀRIA

Compromís de 
compliment de tota 
la normativa legal 
aplicable, validada 
per una entitat 
certificadora (SGS) 

amb el distintiu 
“SAFE TOURISM”.

01
Formació de tot el 
personal en 
relació al nostre 
protocol i pla de 
contingència per 
evitar el contagi 
de la Covid-19 al 
Càmping.

02
Instal·lació i 

disposició de 
recursos 
materials per 
evitar el contagi a 
totes les 
instal·lacions del 

Càmping.

03
Automatització 
d’alguns 
processos 
administratius i 
utilització de 
codis QR.

04
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MESURES DE PREVENCIÓ DE NETEJA i 
DESINFECCIÓ

Augment de la freqüència de neteja i desinfecció de les zones comunes i

allotjaments amb productes virucides i desinfectants alcohòlics.

Desinfecció periòdica de les instal·lacions en general: parcs infantils,

mobiliari urbà i zones esportives, abans de l’obertura i neteja durant tot

el dia.

Piscines: Desinfecció dels paviments i dutxes, manteniment del valors 

adequats dels paràmetres de l’aigua de les piscines i desinfecció de les 

tumbones. 
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DISTANCIAMENT

Mampares protectores a la recepció, a les zones de restauració i 
supermercat.

Cartelleria i senyalització sobre el terra amb marques d’espera 
amb la distància mínima als accessos als serveis.

Separació de seguretat a les taules del restaurant / bar i a les 
tumbones de la piscina.

Indicació de l’aforament en els blocs sanitaris per garantir la 
distància de seguretat.

Adaptació de les activitats i espectacles d’animació en diferents 
espais del Càmping per tal d’evitar les aglomeracions. 
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El Càmping Interpals es compromet a seguir les 

mesures de seguretat apel·lant a la responsabilitat 

individual donant per entès que cadascú compleix, 

en la seva vida privada, les mesures recomanades.

Cal tenir en compte que el risc “zero” no existeix i 

que, per tant, no es pot garantir que no hi hagi cap 

contagi.

6


