
A la Vinya del Bosc assumim un compromís ferm amb la prevenció del SARS-CoV-2 
mitjançant la implementació sistemàtica de les mesures d'higiene i seguretat 
recomanades pel Ministeri de Sanitat. 
 
Us demanem que llegiu atentament tota la informació que us proporcionem a 
continuació. Us detallarem les mesures higièniques i pautes que hem adoptat al nostre 
allotjament, així com els protocols que heu de seguir durant la vostra estada.  
 
Us preguem que ens feu totes les consultes sobre l'allotjament, la zona, les activitats, 
els atractius turístics, restaurants, així com protocols i normativa... prèviament a la 
vostra arribada i de manera telemàtica o telefònica. 
 
Protocols i mesures de l'allotjament: 
 
· La persona encarregada de fer la rebuda i l'acomiadament portarà mascareta i 
mantindrà la distància de seguretat en tot moment. 
 
· Se us entregaran unes claus degudament desinfectades, que haureu de deixar al pany 
quan marxeu. 
 
·  Trobareu les normes de la casa, els protocols d'higiene i tota la informació relativa a la 
vostra estada en documents impresos a l'entrada a de la casa. Així com també 
informació de contacte dels Hospitals, Centres d'Atenció Primària i serveis emergències 
de la zona.  
 
· Us enviarem el registre de viatgers via telemàtica en format word perquè ens el pugueu 
omplir amb les dades personals de tots els inquilins. Us demanem que ens el retorneu 
abans de la vostra arribada. 
 
· Si feu el pagament en efectiu, us demanem que ens entregueu la quantitat exacta dins 
un sobre a la vostra arribada. En cas de preferir fer el pagament mitjançant transferència 
bancària, ens ho heu de fer saber abans i us donarem la informació pertinent per 
realitzar-la. 
 
· Dins l'allotjament trobareu sabó de mans a la cuina i a tots els banys, així com gel 
desinfectant.  
 
· En cas de necessitat justificada us podem proporcionar mascaretes.  
 
 
Protocols de neteja adoptats a l'allotjament: 
 
- Desinfecció amb Ozó amb certificat CE i normativa UNE 400-201-94. 
 
- El nostre personal de neteja utilitza mascareta, guants i EPI, seguint els protocols d'ús 
i les pautes d'higiene. 
 



- Desinfecció total de l'allotjament amb especial èmfasis a les superfícies de major 
contacte: manetes, lavabos, aixetes, portes, claus, comandaments a distància, botó 
descàrrega WC, baranes, mobiliari terrassa, taules, cadires, estovalles, etc. 
 
- Tot el tèxtil es trasllada a la bugaderia en bosses tancades i allà es renta a més de 60ºC. 
 
 
Limitacions:  
 
· Per protocol de prevenció, no hi pot haver mantes i coixins addicionals a l'allotjament. 
En cas de necessitar-ne, ens ho heu de fer saber i us les proporcionarem directament 
nosaltres.  
 
· Hem hagut de retirar el llibre on els inquilins deixaven les opinions sobre la seva estada 
a la Vinya del bosc. Us animem a fer-ho de manera telemàtica, ja sigui a la nostra web o 
al portal des d'on heu fet la reserva. Gràcies!  
 
· No podrem oferir les activitats: "El Misteri del bosc encantat" i "Les mini olimpíades", 
ja que el material era d'ús freqüent i la seva desinfecció era complexa. La cabana de 
fusta també estarà tancada de manera provisional. Però us recordem que la finca té més 
de 5 hectàrees entre jardí, zones d'hort, bosc i camins, de les quals podeu gaudir 
tranquil·lament.  
 
 
Mesures que han d'adoptar els inquilins:  
 
· Manteniu una higiene de mans freqüent amb aigua i sabó o gel desinfectant. Els adults 
s'han de fer responsables de la higiene de mans dels infants al seu càrrec.  
 
· Respecteu la distància de seguretat als espais comuns exteriors. 
 
· Recomanem que porteu les vostres pròpies mascaretes per quan hagueu de fer 
sortides com per exemple al supermercat o zones de major risc d'exposició.  
 
· Demanem que en informeu de si algun dels inquilins presenta símptomes de possible 
contagi de SARS-CoV-2 durant l'estada o els 30 dies posteriors. 
 
· Recomanem ventilar la casa com a mínim una vegada al dia. 
 
 
Estem contents de poder-vos allotjar amb total seguretat, us agrairem que respecteu 
totes les recomanacions. Moltes gràcies per confiar en la Vinya del bosc per la vostra 
estada!  


