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Mesures específiques a l’Espai de natura Can Lluís 

En aquest espai es duu a terme lloguer d’espais d’exterior per a passar-hi  el dia sense 
pernoctació. Els dies que hi hagi lloguer tan sols es farà dins un mateix grup on el cercle 
de confiança sigui el mateix, és a dir, no es compartirà lloguer amb altre hostes que no 

siguin del mateix grup. 

Els aforaments estaran distribuïts de la següent manera: 

*Espai exterior: Aforament il·limitat. 

*Espai interior: A la zones de les dues sales tan sols hi pot entrar el 50% de l’aforament 
establert, que aquest correspon a 24 persones; distribuïdes aquestes al 50% en cada 

sala.  

Zona serveis: 1 persona per lavabo. 

*Cobert exterior: en aquest espai hi pot estar al mateix moment un màxim de 12 
persones. 

Mesures de seguretat per part de Fundació Viver de Bell-lloc 

*A fi de garantir la reobertura de l’activitat en condicions de seguretat sanitària i de salut 
pública, aquest establiment compleix amb els requisits del Protocol Turisme Rural. El 
que això sigui així, proporciona seguretat i protecció a la població en general, facilitant 
el restabliment de la confiança dels consumidors, i en conseqüència, la reactivació del 
sector. 

Es per això que des de la Fundació Viver de Bell-lloc, prenem les mesures i actuacions 
d’higiene, neteja i desinfecció dirigides a la protecció de la salut pública en la prevenció 
de la transmissió per contagi de la COVID-19, aplicant els protocols i directrius aplicades 
per la Direcció General de Turisme de Catalunya. 

*El client serà informat prèviament de les mesures i protocols de seguretat establerts 
per Fundació Viver de Bell-lloc, en matèria d’higiene i seguretat durant el període 
específic per la Covid-19 
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*El personal de neteja, així com la persona responsable de l’espai respectarà les mesures 
de seguretat recomanades. 

*Es procedirà a fer retirada de material decoratiu, com per exemple: els jocs infantils, 
llibres de consulta i fulletons promocionals. A canvi es disposarà d’un plafó amb 
informació d’interès per el visitant, de Turisme Montseny i informació d’interès de la 
mateixa entitat. Aquestes estaran protegides per una mampara de plàstic i on hi 
trobaran també enllaços amb codi QR. 

*Es disposarà de termòmetre dins la farmaciola i alcohol etílic, que tan sols s’utilitzarà 

en cas de necessitat i/o dubte. 

*Es disposarà del contacte dels hospitals/clíniques/centres de salut mes propers. 

*En el cas de que hi hagi un grup que hagi presentat símptomes procedents de la covid-
19, l’establiment no realitzarà altres lloguers fins passada la quarantena.  

*En el cas de que s’hagi de fer quarantena i el client ja tingui la bestreta pagada, tindrà 
la opció de que li sigui retornada o de poder buscar nova data. 

*En cas de sol·licitar servei externs (servei de càtering, espectacles...) La responsable de 
l’espai n’ha d’estar al cas i poder sol·licitar a l’empresa externa el certificat conforme 
compleix amb totes les mesures de prevenció de riscos, protocols i mesures davant la 
covid-19. 

*Es disposarà  a ventilar l’espai interior dues hores abans de l’arribada del client.  

*Es desinfectarà i netejarà l’espai tant interior com exterior abans i desprès de l’estada 
del client. 

*Es revisaran els dispensadors de gel hidroalcohòlic abans de cada estada. 

*Hi haurà a disposició del client per si es del seu interès i tranquil·litat el document de 
seguiment de les mesures de neteja. 

Mesures de seguretat per als clients: 

*El client haurà de signar el certificat autoresponsable i acceptació de les mesures de 

seguretat, que trobarà adjuntat en el contracte de reserva del lloguer d’espais.  
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*No s’acceptaran clients que presentin símptomes compatibles amb el covid -19. 

*El client haurà d’informar al responsable de l’espai si es col·lectiu de risc.  

*El client haurà d’informar al responsable de l’espai si ha presentat símptomes durant 

l’estada a la finca i aquest procedirà a activar el comitè de crisi per tal de procedir a 
realitzar el protocol descrit al Pla de contingència. 

*Recomanem tot i ser el mateix grup (cercle de confiança o mateixa unitat familiar), 

mantenir les distàncies de seguretat establertes de 2 metres i en cas contrari utilitzar  
mascaretes que hauran de portar els mateixos clients. 

*Al entrar a la finca i als espais interiors, s’haurà d’aplicar el gel hidroalcohòlic que hi ha 
ubicat en cada zona de pas. 

*Rentar-se sovint les mans 

*No compartir estris ni dispositius 

*Utilitzar les zones d’estada indicades per el responsable de l’espai, respectant els espais 
reservats d’ús exclusiu per l’entitat. 

*Tot el material de vaixella de que es disposi, serà rentat, seguint les indicacions 
pertinents al rentavaixelles del que es disposa al mateix espai. 

*El client haurà de fer la retirada de la brossa una vegada es disposi a deixar l’espai. 

Mesures i espais de desinfecció concrets 

Seguint el protocol d’allotjament i turisme rural i actiu, a continuació detallem els espais 
que seran desinfectats abans i desprès de cada estada i els productes que s’utilitzaran: 

Productes: 

* Solució de lleixiu al 2% amb aigua, per superfícies i terres. 

* Neteja vidres específic amb solució hidroalcohòlica 
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* Pastilles especials per rentavaixelles i amb el programa específic que arriba a la 
temperatura de 80º. 

Distribució per zones i matèries concretes a desinfectar o netejar: 

*Zona exterior: taules i bancs de pícnic, porta entrada pàrquing, balla escala, aixeta i 
pica exterior. 

*Zona cobert: marbre de treball, pica, aixeta, nevera, escombraries, rentaplats i terra. 

*Zona entrada punt d’informació: pom de la porta, vidres, fotografies, plafó informatiu, 

interruptors, taula petita, cadires i terra. 

*Zona serveis: moble recanvis de paper, pals escombra i fregona, poms portes serveis, 
interruptors, pica, aixeta, secamans, inodor, barra servei adaptat, escombraries, 

farmaciola i terra. 

*Zona sala bufet: superfície bufet, nevera, congelador, microones, taules, cadires, poms 
de les portes, fotografies, vidres i terra. 

*Zona sala llar de foc: poms de les portes, taula i cadires infantils, fotografies, vidres i 
terra. 

 

5. Coordinació del Pla d’actuació  

La Fundació ha designat a la Responsable l’Espai de natura Can Lluís, Ivette Miserachs i 
Julià,  com a coordinadora del present Pla de Contingència. La Coordinadora del Pla de 

Contingència, informarà puntualment a la Direcció de la Fundació i al Comitè de 
Seguretat i Salut de qualsevol circumstància rellevant relativa a les mesures de seguretat 
o a la salut de les persones treballadores, que es produeixi a la Fundació durant l’actual 
període d’alarma.  

El Comitè de Seguretat i Salut (CSS) queda designat com a Comité de Crisis i serà 
l’encarregat de, juntament amb la responsable de la coordinació del pla, de prendre les 
decisions més oportunes i d’aplicar el procediment d’actuació davant de qualsevol cas, 

o possible cas, de contagi per COVID-19 a les instal·lacions de Can Lluís.  
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La Coordinadora del Pla de Contingència serà l’interlocutor davant l’autoritat sanitària i 
del Servei de Prevenció, i coordinarà i farà seguiment de totes les mesures de seguretat 
organitzatives i individuals establertes en aquest pla.  

 
 
6.  Procediment d’actuació davant de qualsevol cas de 
contagi o possible infecció per COVID-19  
 
Tota persona que presenti símptomes compatibles amb infecció per coronavirus SARS-
COV-2 (febre, malestar general, dificultat per respirar o tos, o aquells que determinin les 
autoritats sanitàries), no han de personar-se a les nostres instal·lacions, i han de trucar 

al 061, o al seu centre de salut.  
 
En cas que una persona presenti símptomes una vegada estigui a les instal·lacions de 
Can Lluís, ho comunicarà immediatament a la Coordinadora del Pla de Contingència.  
 

El Coordinador del Pla de Contingència comunicarà el cas al Comitè de Crisis designat i 
prendrà les mesures corresponents.  
 

En cas d’haver d’activar mesures preventives de quarantena a les persones treballadores 

que hagessin estat contacte la persona contagiada, el Coordinador del Pla de 

Contingència ho comunicarà immediatament al Responsable del Departament, per 

traslladar-ho a les persones treballadores corresponents. 

 


