MESURES
D’HIGIENE I SEGURETAT
PER A TOTS ELS CLIENTS

ABANS DE
L’ARRIBADA
•

És necessari reservar online, mínim 24 hores abans de l’entrada, per
poder organitzar un check in eficient i poder assignar les parcel·les adequadament.

•

Check in express (online) abans d’entrar al càmping: pagament de la factura segons els dies planificats d’estada i enviament online de les dades
necessàries de passaports i documents d’identitat abans de l’arribada.

•

Tots els serveis addicionals (wifi, rentadores, etc.) s’hauran de contractar
al fer la reserva o prèviament a l’arribada amb la voluntat de minimitzar la
necessitat d’assistir a la recepció durant l’estada.

A L’ARRIBADA
•

El Càmping Moby Dick es reserva el dret de poder prendre la temperatura
als seus clients amb un termòmetre sense contacte.

•

Si per algun motiu justificat, algun client no ha pogut fer el check in abans
de l’arribada, s’efectuarà a la zona exterior de recepció. De no ser possible, es farà a la zona interior, però sols podrà entrar una persona, que
haurà de portar mascareta i mantenir la distància amb el taulell de 1’5m.

DURANT
L’ESTADA
•
•

•
•
•

•
•
•

•

Distància de seguretat de 2m obligatòria en zones comunes.
Al càmping, quan la distància de seguretat no sigui possible, és obligatori
l’ús de mascareta (Ex. camins o escales estretes).

Parcel·les de
tenda, caravana i autocaravana

Es prioritzarà l’assignació de parcel·les no contigües entre sí.
És necessari respectar els límits de les parcel·les assignades. Prohibit
canviar de parcel·la sense demanar permís al personal de la recepció.
Només es permeten grups de màxim 4 persones per parcel·la, tret de
famílies de 5 membres. Les famílies més nombroses hauran de reservar
un mínim de dues parcel·les i adaptar aquestes parcel·les al número de
persones de la família.

Bungalows

Per garantir una desinfecció rigorosa, l’hora de check in serà a partir de
les 17h i el check out, a les 10h.
Sols es podrà utilitzar el bany i la dutxa del bungalow assignat.
El personal de neteja netejarà i desinfectarà amb aigua, lleixiu i vapor
d’aigua els bungalows després de cada visita.

Banys i dutxes

Els clients de caravanes i autocaravanes hauran d’utilitzar els seus propis banys i dutxes dins dels seus vehicles sempre que sigui possible.

•

Limitació de l’aforament en banys, dutxes i piques, tal i com estableixen
les indicacions a la mateixa porta. Ús obligatori de mascaretes en banys
i piques.

•

Els banys, dutxes i piques es netejaran i desinfectaran un mínim de sis
vegades al dia amb aigua i lleixiu, incloent el procés de polvorització. Es
publicarà l’horari de neteja a cada bloc sanitari.

•

Ús obligatori de gel desinfectant abans d’utilitzar els serveis i rentat de
mans al sortir.

•

És obligatori deixar les portes obertes en banys i dutxes després del seu
ús per afavorir la ventilació.

•

Distància de seguretat de 2 metres per persona en qualsevol cua que
es pugui formar.

•
•

•

Atenció al client

Per tal d’evitar assistències innecessàries a recepció, caldrà prioritzar les
preguntes durant l’estada per WhatsApp (+34 616 909 747), per telèfon
(+34 972 614.307) o correu electrònic (info@campingmobydick.com).
Qualsevol pregunta al personal de neteja o manteniment, també s’ha de
fer respectant la distància de seguretat. Si no és possible, amb mascareta.

Piscines

Limitació de l’aforament: 6 persones màxim al mateix temps a la piscina
gran i a la petita, sols es permetran 3 nens alhora.

•

Podran haver-hi més persones prenent el sol, sempre que es respecti la
distància de seguretat de 9 metres quadrats (3x3) per grup.

•

Ús de tovalloles, cadires o gandules pròpies. Durant aquesta temporada
les gandules del càmping no estaran disponibles.

•

Desinfecció del terra de fusta de la piscina regularment. Per això es recomana la utilització d’aquesta zona per prendre el sol en comptes de la
zona d’herba, ja que aquesta no es desinfectarà amb fins de conservació.

•

•

Parc infantil

El parc infantil només s’obrirà durant les activitats infantils multilingües
que es realitzen els dissabtes de juliol i agost de 19h a 21h. Es desinfectarà la zona amb anterioritat i posterioritat a aquestes. Els nens s’hauran
de rentar les mans abans i després de les activitats.
Des de recepció, oferirem informació sobre activitats a l’aire lliure aptes
per a les famílies i que permetin el distanciament social.

A LA SORTIDA
•

Amb el nou check in no serà necessari realitzar el check out. Cal recordar
que l’hora màxima de sortida del càmping és a les 12h. Els bungalows,
s’hauran de deixar com a màxim a les 10h, però els clients que s’hi havien
allotjat, poden romandre a les instal·lacions fins a 2 hores després.

•

Si finalment els clients decideixen estar més dies dels previstos, hauran
d’informar a recepció i fer el pagament per anticipat amb targeta de crèdit,
respectant la mesura de seguretat.

El compromís del Càmping Moby Dick amb els seus clients és proporcionar una experiència
de càmping segura, agradable i de bon repòs mental després del llarg confinament passat.
Per això, amb les mesures establertes i considerant la naturalesa del lloc, aquest bonic racó de
Calella de Palafrugell és una molt bona opció per gaudir aquest estiu.

