NORMATIVA COVID-19

NATUPARK, UNA ACTIVITAT A L’AIRE LLIURE
Degut a l’actual situació provocada per la Pandèmia del COVID-19, el nostre dia a dia
s’ha vist dràsticament alterat. Es per això que hem adoptat una sèrie de mesures per
que la nostra activitat sigui una opció segura i divertida per vosaltres i pels vostres
alumnes.
A continuació us expliquem les mesures adoptades per Natupark:
ACTIVITAT A L’AIRE LLIURE
Tot el temps que dura la nostra activitat, els nens i nenes de la vostra escola
romandran a l’aire lliure. Això minimitza substancialment el risc de contagi. Tot i així,
hem adoptat una sèrie de mesures addicionals descrites a continuació:
MESURES D’HIGIENE, DESINFECCIÓ I SEGURETAT A NATUPARK
Natupark informa de les mesures especials en relació a la COVID-19 que s’aplicaran,
amb caràcter temporal i excepcional, a partir de la reobertura el 27 de juny del 2020.
Aquestes mesures poden ser modificades segons la normativa i les instruccions que les
autoritats sanitàries competents dictin en cada moment.
Tenim com objectiu complir amb tota la normativa i les recomendacions sanitàries.
El visitant únicament podrà accedir a les instal·lacions de Natupark si en el moment de
la visita no està en aïllament domiciliari, no presenta simptomatologia, ni es troba en
període de quarantena. En conseqüència, l’accés del visitant a les instal·lacions de
Natupark suposa la confirmació per part seva de tals afirmacions en relació amb la
seva persona.
El material de seguretat que proporciona Natupark als usuaris es desinfecta diàriament
una vegada es finalitza l’activitat.

REDUCCIÓ DE L’AFORAMENT
S’ha reduït l’aforament del parc en un 50% per raons de control d’aglomeracions i
manteniment de la distància mínima de seguretat
ÚS DE LA MASCARETA OBLIGATÒRIA. RECORDA PORTAR LA TEVA.
Les persones de més de 6 anys han de portar mascareta sempre i
mantenir la distància de seguretat mínima de 1,5 metres. S’ha de
fer ús preferentment de mascaretes higièniques o quirúrgiques,
que cobreixin nas i boca.
La mascareta no serà exigible en els següents casos:
a) Durant la realització de l’activitat en els arbres es permet portar-la baixada.
b) Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui
agreujar-se per lús de la mascareta.
c) Persones en les que l’ús de la mascareta resulti contraindicat per motius de
salut.
RESPECTAR LAS DISTÀNCIES DE SEGURETAT
-

Respectar les distàncies de seguretat interpersonal de mínim 1,5 metres.

-

Es realitzarà un circuit de pràctiques per cada grup bombolla.

-

El número de persones en cada plataforma dels circuits als arbres està limitat a
3, sempre que siguin del mateix grup bombolla. No està permès l’ús compartit
d’una plataforma amb persones de diferents grups bombolla.

NETEJA DE MANS
Complir amb el requeriment de neteja de mans i ús de gel hidroalcohòlic facilitat per
Natupark abans de la realització del circuit de pràctiques.

