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o L'actual context COVID-19 ens obliga a establir 

protocols perquè la reobertura de les 

instal·lacions no augmenti el risc de contagi 

comunitari i establir unes mesures que 

protegeixin a treballadors i clients. 

o El Pla detalla les mesures concretes d'actuació i 

està consensuat per la propietat de 

l'establiment i el Comitè per a la Gestió del Risc, 

així com validat per  , garantint 

així que s'ajusta en tot moment a la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

o El Pla persegueix minimitzar al màxim el risc de 

contagi i està fonamentat en tres principals 

objectius: 

- Complint amb totes les recomanacions de 

protecció individual. 

- Distància de seguretat interpersonal. 

- Utilització dels EPI necessaris. 

- Higiene, tant personal com d'uniformes i 

elements o equips de treball. 

- Control d'espais.  

-Delimitar al màxim les zones comunes. 
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- Limitar aforaments, ascensors inclosos. 

- Definir circuits per al desplaçament de clients i 

personal dins de les instal·lacions. 

- Neteja i desinfecció constant. 

 

- Mesures generals per als clients: 

- S'obliga l'ús de màscara en les instal·lacions de 

l'hotel 

- Es facilita gel desinfectant de mans instal·lats en 

tòtems en diversos punts de l'hotel 

- Es recomana mantenir en tot moment la distància 

mínima de seguretat entre persones 

- S'ofereix desdejuni continental servit dins de caixa 

tancada, amb coberts i gots d'un sol ús per a garantir 

en tot moment la màxima higiene i seguretat 

alimentària. 

- L'Hotel ha invertit en la implementació d'un 

programa informàtic a través del qual el client que 

ho desitgi, a través del seu mòbil podrà accionar 

l'ascensor i obrir la porta de la seva habitació sense 

necessitat d'utilitzar clau o tocar res. Aquest punt 

està en procés de desenvolupament actualment, en 

breu ho podrem oferir als clients. 
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- Es garanteix la neteja i desinfecció tant en aire com 

en superfícies no sols amb la neteja constant amb 

productes per part del nostre personal si no, a més 

per la inversió realitzada per l'hotel en la compra de 

màquines WELLISAIR que així ho garanteix. 

- Es garanteix la desinfecció de la llenceria utilitzada a 

l'Hotel a través de la Bugaderia Empordà, seguint els 

protocols: BUGADERIA 

EMPORDÀ\protocolo-prevencion-Bugaderia 

(002).pdf ,  BUGADERIA EMPORDÀ\QMS spain 

SARS-COV-2  ENG ASCB.PDF y BUGADERIA 

EMPORDÀ\QMS spain SARS-COV-2 SP ASCB.PDF 

- El personal de l'hotel ha realitzat el curs 

“Coronavirus: Prevenció en l'Entorn Laboral” a través 

de Aspy i, “Mesures per a la Reducció del contagi pel 

Coronavirus SARS-*COV-2” a través de CEHAT i el 

Gremi d’Hotels de Barcelona obtenint el certificat: 

CEHAT\sello-B58929340-5881.pdf 

- En l'entrada de l'Hotel, els clients trobaran una catifa 

en la qual podran desinfectar les seves sabates. 

..\200417 L-Mat 20 Alfombra desinf_.pdf 

- - Si un client sol·licita tovallola per a ús en el 

solárium/jacuzzi se li lliurarà precintada en una 

bossa per a garantir la seva higienització i 

desinfecció. La tovallola vindrà precintada 

individualment en bossa des de la bugaderia 

EMPORDÀ garantint així totes les mesures de 

../../../../Wellisair%20-%20WADU-02%20-%20Catalogo%20-%20Primasan.pdf
BUGADERIA%20EMPORDÀ/protocolo-prevencion-Bugaderia%20(002).pdf
BUGADERIA%20EMPORDÀ/protocolo-prevencion-Bugaderia%20(002).pdf
BUGADERIA%20EMPORDÀ/protocolo-prevencion-Bugaderia%20(002).pdf
BUGADERIA%20EMPORDÀ/QMS%20spain%20SARS-COV-2%20%20ENG%20ASCB.PDF
BUGADERIA%20EMPORDÀ/QMS%20spain%20SARS-COV-2%20%20ENG%20ASCB.PDF
BUGADERIA%20EMPORDÀ/QMS%20spain%20SARS-COV-2%20SP%20ASCB.PDF
BUGADERIA%20EMPORDÀ/QMS%20spain%20SARS-COV-2%20SP%20ASCB.PDF
CEHAT/sello-B58929340-5881.pdf
../200417%20L-Mat%2020%20Alfombra%20desinf_.pdf
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seguretat i higiene presentades en els seus 

protocols:  BUGADERIA 

EMPORDÀ\protocolo-prevencion-Bugaderia 

(002).pdf , BUGADERIA EMPORDÀ\QMS spain 

SARS-COV-2  ENG ASCB.PDF y BUGADERIA 

EMPORDÀ\QMS spain SARS-COV-2 SP ASCB.PDF 

- A l'entrada de l'Hotel, hi haurà informació amb les 

principals mesures adoptades contra el COVID-19. 

- S'estableix i es marca un punt de recepció i 

informació als clients, enfront del taulell que 

disposarà de mampara de protecció. 

- La resta de clients hauran d'esperar al saló/cafeteria 

o fora de l'hotel. 

- Mesures al Solarium/Jacuzzi: 

- Les hamaques estaran separades per a poder 

assegurar la distància de seguretat. Tot el mobiliari 

actual es mourà i adaptarà perquè els clients 

mantinguin la distància de seguretat. 

- Es desinfectaran hamaques i mobiliari piscina 

sovint, diverses vegades al dia. 

- Senyalitzarem que recomanem un aforament de 

màxim 1 persona dins del jacuzzi. 

- - Si un client sol·licita tovallola per a ús en al 

Solarium/Jacuzzi se li lliurarà precintada en una 

bossa per a garantir la seva higienització i 

desinfecció. La tovallola vindrà precintada 

BUGADERIA%20EMPORDÀ/protocolo-prevencion-Bugaderia%20(002).pdf
BUGADERIA%20EMPORDÀ/protocolo-prevencion-Bugaderia%20(002).pdf
BUGADERIA%20EMPORDÀ/protocolo-prevencion-Bugaderia%20(002).pdf
BUGADERIA%20EMPORDÀ/QMS%20spain%20SARS-COV-2%20%20ENG%20ASCB.PDF
BUGADERIA%20EMPORDÀ/QMS%20spain%20SARS-COV-2%20%20ENG%20ASCB.PDF
BUGADERIA%20EMPORDÀ/QMS%20spain%20SARS-COV-2%20SP%20ASCB.PDF
BUGADERIA%20EMPORDÀ/QMS%20spain%20SARS-COV-2%20SP%20ASCB.PDF


 

 

 
6 

individualment en bossa des de la bugaderia 

EMPORDÀ garantint així totes les mesures de 

seguretat i higiene presentades en els seus 

protocols:  BUGADERIA 

EMPORDÀ\protocolo-prevencion-Bugaderia 

(002).pdf , BUGADERIA EMPORDÀ\QMS spain 

SARS-COV-2  ENG ASCB.PDF y BUGADERIA 

EMPORDÀ\QMS spain SARS-COV-2 SP ASCB.PDF. 

 

 

  

Mesures en Cafeteria / Esmorzars: 

- En el menjador d’Esmorzars la distribució de taules 

i cadires garantiran la distància de seguretat de 2 

metres. 

- Les persones que no puguin entrar perquè 

l'aforament estigui complet hauran d'esperar a les 

seves habitacions.. 

- Recepció oferirà als clients l'elecció del esmorzar de 

l'endemà als clients. 

- Els clients podran consumir cafè i suc de les 

màquines del esmorzar com habitualment. 

- Les taules i cadires dels esmorzars es desinfectaran 

després de cada ús per part d'un client. 

BUGADERIA%20EMPORDÀ/protocolo-prevencion-Bugaderia%20(002).pdf
BUGADERIA%20EMPORDÀ/protocolo-prevencion-Bugaderia%20(002).pdf
BUGADERIA%20EMPORDÀ/protocolo-prevencion-Bugaderia%20(002).pdf
BUGADERIA%20EMPORDÀ/QMS%20spain%20SARS-COV-2%20%20ENG%20ASCB.PDF
BUGADERIA%20EMPORDÀ/QMS%20spain%20SARS-COV-2%20%20ENG%20ASCB.PDF
BUGADERIA%20EMPORDÀ/QMS%20spain%20SARS-COV-2%20SP%20ASCB.PDF
BUGADERIA%20EMPORDÀ/QMS%20spain%20SARS-COV-2%20SP%20ASCB.PDF
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- De moment i fins a noves normatives, les màquines 

de begudes que s'oferien de manera gratuïta a partir 

de les 16 hores romandran tancades. 
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