RESUM DEL PROTOCOL DE

mesures covid-19

FORMAT ELECTRÒNIC

Aquest document té com a objectiu informar-vos sobre les principals mesures de protecció que el nostre centre
d'immersió ha aplicat davant del risc de contagi de la Covid-19. Les mesures de protecció sanitària implantades estan
basades en els protocols i recomanacions de bones pràctiques emesos per les principals instàncies sanitàries en el sector
del busseig.

MESURES INSTAURADES
1. S'han habilitat les eines necessàries per a realitzar les reserves i els tràmits administratius per
avançat i per mitjans electrònics. Es recomana realitzar el pagament per avançat o amb targeta.
2. Tots els membres del Staff han rebut formació específica i disposen de les proteccions
necessàries i adequades.
3. Els locals i embarcacions tenen l'aforament limitat, indicat a l'entrada. Per aquest motiu, es
prioritza l'entrada a aquelles persones que han de realitzar l'activitat.
4. Les instal·lacions es ventilen contínuament o amb suficient periodicitat.
5. Al centre d'immersió hi ha, a disposició dels usuaris i staff, gel hidroalcohòlic en diversos punts.
Cal utilitzar-lo abans d'accedir a cada instal·lació i regularment.
6. El centre d'immersió ha implantat un sistema de neteja i desinfecció específic tant per superfícies
com d'equipaments i material de lloguer.
7. S'ha posat cartelleria i senyalització a totes les instal·lacions i equipaments.

MESURES PELS USUARIS
1. Cada usuari ha de llegir i acceptar les mesures de prevenció del nostre centre.
2. Cal fer ús de la mascareta en tot moment, abans i després de sortir de l'aigua. Per aquest motiu,
cada usuari ha de portar la seva pròpia mascareta.
3. No vingueu acompanyats. Respecteu aquesta limitació i seguiu les indicacions del nostre staff.
4. No ens podem saludar amb contacte. Respecta la distància de seguretat amb el nostre staff i
amb la resta d'usuaris en totes les instal·lacions i equipaments.
5. Porta una motxilla per guardar tots els teus objectes personals i aíxi tenir-los protegits i ajudarnos a mantenir el vaixell ordenat. No et podrem proporcionar aigua, recorda portar la teva pròpia
ampolla per mantenir una bona hidratació.
6. En cas de llogar material, t'entregarem el material degudament desinfectat abans de cada
immersió. Després de l'activitat, l'hauràs de donar al nostre staff perquè procedeixi a la
desinfecció, seguint els protocols exigits.
7. En cas de dur equip propi, et proporcionarem una caixa de plàstic, desinfectada, perquè hi portis
tot el teu material. La màscara i el regulador hauràn d'anar tancats i protegits* en una bossa
impermeable que hauràs de portar.*
*Desinfectarem el material de baix risc mitjançant polvorització. Aïllant la màscara i el regulador,
les peces de l'equip en contacte directe amb les mucoses i les vies respiratòries, et protegim del
possible contagi o intoxicació per productes nocius.
Aquest material no serà tractat pel nostre staff.
Segueix les indicacions del nostre staff en tot moment, estaran atents a tot el que
necessitis perquè la teva experiència sigui tan agradable com sempre i gaudeixis d'unes
immersions merescudes. Gràcies per la teva col·laboració.

BONUS EXTRA

check list

PERQUÈ NO T'OBLIDIS DE RES
Aquesta check list no és cap document obligatori, només té la intenció d'ajudar-te a preparar
tot el necessari per venir a bussejar amb nosaltres. Si us plau, no la imprimeixis.
Porta els objectes i material de busseig estricament necessaris i transporta'ls
correctament. Així ajudaràs a que les mesures es puguin aplicar més fàcilment.

OBJECTES PERSONALS
MOTXILLA TANCADA
Transporta i guarda els teus objectes personals en una motxilla que es
pugui tancar. Així mantindrem l'ordre i les distàncies

AMPOLLA D'AIGUA
No et podrem donar aigua al vaixell.
Per tal de mantenir una correcte hidratació, porta la teva aigua.

MASCARETA HIGIÈNICA
Porta suficients mascaretes per a la durada de la teva estada.

MATERIAL DE BUSSEIG

Si tens material propi, porta només el necessari

BOSSA IMPERMEABLE
És obligatori per a transportar i protegir la màscara i regulador.
Així previndrem els contagis i els protegirem dels productes desinfectants.

NEOPRÈ

GUANTS

JACKET

ESCARPINS

REGULADOR

FOCO

MÀSCARA

BOIA

ALETES

ANTI-FOG

Per evitar escupir a la màscara

