
 

VIATGEU SEGURS AMB 
INTERCERDANYA  
(Mesures Covid-19 amb data 2/09/2020) 
 MESURES DE 

SEGURETAT 
DISTANCIAMENT 

FISIC 
NETEJA I 

DESINFECCIÓ 

El personal dels establiments especificats segueix tots els protocols de seguretat  
indicats per les autoritats locals 

TRANSPORT • Gel hidroalcohòlic per la 
neteja de les mans 
• Ús de mascareta 
obligatoria tant per el 
conductor, com per els 
clients 

• Segons la fase en què 
ens trobem, es poden 
ocupar la totalitat dels 
seients 

• Ús de productes de 
neteja efectius contra la 
Covid-19 
• Instal.lació purificador 
ECO3 Hispacold 
generator d’ions negatius 
i ozó 
• Neteja de l’autocar 
després de cada servei 

LLOGUER DE 
MATERIAL  
CAMP BASE 

• Desinfectant de mans 
en totes les zones 
comunes 
• S’han eliminat objectes 
compartits (revistes, 
diaris, bolígrafs etc.) 
• Tots els esquis, snows, 
botes, pals, cascs, 
canelleres, roba de 
lloguer estan desinfectats 
adequadament 
• Adequació de 3 espais 
per a la recollida i la 
devolució del material 

• Se segueixen les 
normes de distanciament 
físic 
• Establiment d’un circuit 
per a la recollida de 
material de lloguer 
d’esquí 
• Entrega personalitzada 
de tot el material 
necessari per a l’activitat 
• Càrrega de material al 
propi transport 
assegurant el grup de 
convivència 

• Ús de productes de 
neteja efectius contra la 
Covid-19 
• Disposem d’un llistat 
amb tots els productes 
quimics utilitzats al 
lloguer per la neteja i 
desinfecció amb la seva 
fitxa tècnica de seguretat 
• Desinfecció de tot el 
material en el moment 
del retorn 

ESCOLA D’ESQUÍ DE 
LLÍVIA 

• Tots els monitors 
porten gel hidroalcohòlic 
per la neteja de les mans 
• Tots els monitors 
disposen de la seva 
mascareta 

• Se segueixen les 
normes de distanciament 
físic 
• Grups màxims de 10 
alumnes 

• El local de l’escola: ús 
de productes de neteja 
efectius contra la Covid-
19 
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ESTACIÓ D’ESQUÍ • Desinfectant de mans 
en totes les zones 
comuns 
• Ús de la mascareta en 
tots els espais tancats i 
els telecabines 

• Zones d’espera 
organitzades de tal 
manera que sigui 
possible mantenir les 
distancies 
• Ocupacions 
normalitzades en els 
telecabines  

• Ús de productes de 
neteja efectius contra la 
Covid-19 

ALLOTJAMENT •  Desinfectant de mans 
en totes les zones 
comunes 
• S’han eliminat objectes 
compartits (revistes, 
diaris, boligrafs etc.) 
• Mampares divisòries en 
recepció 

• Mampares divisòries en 
zona del Restaurant i 
Piscina 

• Ús de productes de 
neteja efectius contra la 
Covid-19 
• Disposem a la recepció 
d’un llistat amb tots els 
productes quimics 
utilitzats a l’hotel per la 
neteja i desinfecció amb 
la seva fitxa tècnica de 
seguretat 
•  Roba de llit, tovalloles 
netejades segons les 
indicacions de les 
autoritats locals 
• Allotjament desinfectat 
desprès de cada estada 
•Cada habitació disposa 
de gel hidroalcoholic per 
la neteja de les mans  

RESTAURANT  DE 
PISTES 

• Gel hidroalcohòlic per 
la neteja de les mans 
• Ús de la mascareta fins 
a arribar a la taula 

• Distanciament físic en 
el menjador  
• Organitzacio de torns 
per grups de convivència 

• Tots els plats, gots, 
coberts i altres utensilis 
de les taules estan 
desinfectats 
adequadament 

Viatges Tuiuiu (Intercerdanya) 
+34 972 146 336 -  +34 972 897 007 - intercerdanya@intercerdanya.com 



MESURES DE 
SEGURETAT 

DISTANCIAMENT 
FISIC 

NETEJA I 
DESINFECCIÓ 

El personal dels establiments especificats segueix tots els protocols de seguretat  
indicats per les autoritats locals 

AGÈNCIA DE 
VIATGES TUIUIU 

• Gel hidroalcohòlic per 
la neteja de les mans 
• Ús de mascaretes 

• Se segueixen les 
normes de distanciament 
físic  
• Enviament per mail o 
Whatsapp de la 
planificació de la sortida 
amb el detall de les 
estacions 
• Enviament per mail o 
Whatsapp del llistat del 
material de lloguer 

• Ús de productes de 
neteja efectius contra la 
Covid-19 

 En cas d’anul.lació o cancel.lació - devolució del import de la sortida. 
 En cas d’anul.lació durant l’estada es facturara la part proporcional consumida de la sortida. 
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