Mesures d'higiene i seguretat
Vista la situació actual de pàndemia COVID19, MEDAQUA, ha estat treballant d'una manera
responsable, tots els protocols i mesures definides pel MInisteri de Sanitat, assumint la seguretat dels
nostres clients i empleats com una prioritat. Per a la seguretat de tots nosaltres, MEDAQUA, ha
adoptat mesures d'higiene i seguretat que promouen el benestar comú i contribueixen al control i la
mitigació del COVID19. Ens complau compartir aquestes mesures amb vosaltres i apreciem la vostre
cooperació en el compliment de les mateixes.
ABANS D'ARRIBAR:
Suggerim que totes les reserves es facin per endavant, preferiblement per la pàgina web

www.medaqua.com
PUNT DE TROBADA SEGONS L'ACTIVITAT:
· SNORKEL: Passeig Marítim, 13. 17258 L'Estartit-Torroella de Montgrí.
https://www.google.com/maps/place/Medaqua/@42.0545481,3.2057597,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x188
2fff55e533477!8m2!3d42.0545481!4d3.2057597

· CAIAC: Passeig Marítim, 82, 17258 L'Estartit, Girona
https://www.google.es/maps/place/Medaventura/@42.0441976,3.1937384,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x12
ba5a1299379937:0x3b0f046bab1b75e9!2sMedaventura!8m2!3d42.0441936!4d3.1959271!3m4!1s0x12ba5a129
9379937:0x3b0f046bab1b75e9!8m2!3d42.0441936!4d3.1959271?hl=es

Mesures d'higiene i seguretat
DURANT LA TEVA ESTADA AMB NOSALTRES:
SNORKEL:
· La distància de seguretat entre el personal i els clients es mantindrà en tots els espais del nostre
centre d'activitats, evitant el contacte físic. Aquesta distància de seguretat no sempre serà possible
mantenir-la, especialment al vaixell, per tant, cal portar la seva pròpia mascareta o pantalla
protectora. Tot el nostre personal està utilitzant la seva pròpia mascareta per garantir la seguretat.
Abans d'entrar i sortir de l'aigua, com que no es pot utilitzar la mascareta o pantalla protectora, no
us treieu la màscara i snorkel fins que us torneu a col·locar la mascareta o pantalla protectora.
· Desinfecteu-vos les mans sempre que sigui possible, a l'entrar o sortir del centre d'activitats i
embarcacions. Utilitzau els diversos punts de sanejament disponibles a les nostres intal·lacions.
· No escopiu dins la la vostre màscara, us proporcionarem a bord, un esprai per rentar-la.
· El vostre equip de snorkel, ha se ser transportat en la bossa que us proporcionarán tancada. Tot
l'equip de snorkel serà desinfectat pel nostre personal en el centre de busseig seguint els protocols i
procediments establerts.
CAIAC:
· El punt de trobada és un parquing gratuit just davant la platja de L'Estartit. Els clients hauran de
deixar les seves pertenències al cotxe i quedar-se amb les prendes que es puguin mullar.
· Cal portar la seva pròpia mascareta o pantalla protectora.
· Desinfecteu-vos les mans sempre que sigui possible, a l'entrar o sortir del centre d'activitats i caiacs.
Utilitzau els diversos punts de sanejament disponibles a les nostres intal·lacions.
NETEJA I DESINFECCIÓ:
· El nostre equip està informat i capacitat per complir amb el protocol intern sobre COVID19.
· Garantim la desinfecció freqüent de totes les nostres instal·lacions i hem prestat especial atenció a
tots els materials i superfícies de contacte directe.
· Només fem servir desinfectants certificats, tots biodegradables.
Tots els procediments de neteja i desinfecció són procediments lents i pot causar demores en la
sortida dels vaixells i rutes de caiac. Ens disculpem per endavant.

Gàcies!

