H O S T E L

B A R C E L O N A

PROTOCOL
DE PREVENCIÓ
DEL COVID-19

TASQUES DIÀRIES DE
PREVENCIÓ DE LA SALUT PEL
COVID AL INOUT HOSTEL
En Inout Hostel hem desenvolupat unes estrictes mesures de seguretat i protocols de prevenció i vigilància de la salut, revisats i conformats tant per una empresa de riscos laborals
com per una altra de vigilància de la salut de
l’àmbit sanitari.
Les mesures més importants consisteixen en
una ventilació de tots els espais, la desinfecció
diària d’habitacions, lavabos, poms, baranes,
taules, cadires... amb productes de base clor.
Els nostres treballadors han rebut una formació per aplicar-les amb correcció a les seves
tasques diaries, això ens permet oferir un servei amb les màximes garanties.
Hem retirat una gran part de les lliteres i el mobiliari accessori per assegurar una distància
de dos metres en estàtic i en moviment.

NORMES PER ALS
NOSTRES CLIENTS
 (IHUZKLWHZZHYHSHYLJLWJP}LZKL[LYTPnarà la temperatura corporal amb infrarojos.
Si el teu temperatura supera els 37,3 graus
C. no et podràs quedar a les nostres installacions i s’aconsellarà que et dirigeixis als
serveis mèdics.
 5V LZ[n WLYTLZH SH LU[YHKH H SLZ UVZ[YLZ
instal·lacions amb guants, aquests s’ hauran de llençar a la paperera roja que trobaràs en la entrada.
 :L»[MHJPSP[HYnWLYSHOPNPLULKLTHUZ\U_VYro de solució alcohòlica.
 (S»LU[YHKHKLS»LKPÄJPKLYLJLWJP}JHTPUHYnZWLYJH[PMLZKLNLZWHHY[PÄJPHSHTIKLZinfectant de base clor.
 ( KPUZ KL SH YLJLWJP} UVTtZ OP OH\Yn \UH
persona.
 ,SZ JSPLU[Z LZWLYHYHU H LU[YHY H YLJLWJP}
mantenint la distància de 2 metres, estarà
senyalitzat amb franges a terra.

 3LZZHS\[HJPVUZLZMHYHUZLUZLJVU[HJ[LMxsic et rebrem amb un somriure sota la nostra mascareta.
 :VSÇSPJP[LTLSWHNHTLU[HTI[HYNL[HKLJYudit o altres mitjans electrònics, preferiblement contactless. I es desinfectarà el TPV
amb un producte de base clor i paper després de cada ús.
 ,[KVUHYLTSH[HYNL[HTHNUu[PJHKLS»OHIPtació desinfectada prèviament amb un producte amb base de clor.
 :VSÇSPJP[LTHSZUVZ[YLZJSPLU[ZX\LL]P[PU[Vcar llits, lliteres, objectes d’altres clients i
serà necessari que guardin els seus objectes personals a dins del seu armari.
 5V LZ WLYTL[ WVY[HY ZHJZ KL KVYTPY UP [Vvalloles de bany i es obligatori el lloguer de
llençols y tovalloles que entregarem embossats individualment a la recepció.
 :P ULJLZZP[LZ \U WSH KL )HYJLSVUH V X\HSZL]VS PUMVYTHJP} [\YxZ[PJH WV[Z ZVSÇSPJP[HY H
recepció ja que no hi haurà llibres de consulta, guies, etc. als que tinguin accés els
clients.

 0UMVYTLTHSZUVZ[YLZJSPLU[ZX\LWLYZLN\retat els serveis de consigna per maletes,
caixa forta, ordinadors d’us comú a disposició dels clients o cuina compartida es mantindran tancats.
 ,SZOVZ[LZKPZWVZHYHUKLZVS\JP}KLZPUMLJtant a la zona d’accés a les habitacions.
 3HKPZWVZPJP}KLSZSSP[ZHSLZOHIP[HJPVUZYLZWLJ[L SH KPZ[nUJPH TxUPTH KL  TL[YLZ KL
seguretat, tant pel que fa a la pernoctació,
com pel que fa a la mobilitat dins la habitaJP}5VLZWLYTL[TV\YLJHWTVISLKLSSVJ
 7LY S»Z KLSZ SH]HIVZ JHS HUV[HY LS UVT LU
la franja horària que es desitja utilitzar en la
graella que està penjada a la porta de cada
bloc, donat que tan sol pot estar una persona a l’interior.
 ,SZJSPLU[ZX\LUVOVOHNPUML[H[YH]tZKLSH
seva reserva per internet, podran comprar
un tiquet de 4,5€ pel servei d’esmorzar que
JVUZ[HKLTT\ÄUIPZJV[LZTHYNHYPUH
i melmelada, 1 Sandwich de pa anglès de
pernil i formatge 1 tetabrick petit amb un
suc, 1 cafè ó té amb sucre i llet i un pac de
tovalló i coberts. Tot en envasos individuals.
 ,S ZLY]LP K»LZTVYaHY LZ YLHSP[aHYn H S»L_[LYPVY LU [LYYHZZLZ WVY_VZ P QHYKx JHKHZJ\U
ZLWHYH[WLY\UHKPZ[nUJPHKLTL[YLZ(SLZ
taules trobaràs senyalitzades amb un ninot,
les posicions on et pots asseure. Sol·licitem

no moure les taules i les cadires per respectar les distàncies de seguretat.
 7YLN\LTHSZUVZ[YLZJSPLU[ZX\LYLJ\SSPUSLZ
YLZ[LZ KL S»LZTVYaHY LSZ ÄX\PU H SH IVZZH
que se’ls facilitarà i els tirin en els carros
d’escombraries amb pedal i amb tapa verda
ZP[\H[ZHS»LU[YHKHKLSZLKPÄJPZKLSHYLJLWció i de restaurant.
 ,UJHZX\LZPN\PULJLZZHYPYLHSP[aHYHSN\UH
tasca de manteniment, es sol·licitarà que
abandoni la seva habitació mentre es realitzen les tasques.
 *VT\UPX\LT HSZ UVZ[YLZ JSPLU[Z X\L LSZ
UVZ[YLZLZWHPZJVT\UZPU[LYPVYZHP_xJVTSH
J\PUHK»HSILYN\PZ[LZYVTHUKYHU[HUJH[ZÄUZ
HUV\H]xZ

 3»HJJtZ KLSZ \Z\HYPZ KL SH WPZJPUH LZ YLHlitzarà tenint en compte el seu aforament i
sempre respectant la possibilitat que dins
de la mateixa s’asseguri una distància pre]LU[P]H TxUPTH KL  TL[YLZ LU[YL LSZ IHnyistes.
 ,Z YLHSP[aHYn \U JVU[YVS KL SH [LTWLYH[\YH
als usuaris de la piscina a l’entrada de la
mateixa. En cas que l’usuari presenti una
temperatura corporal de 37,3ºC es prohibirà
l’entrada a la instal·lació.
 ;PUKYLTNLSWLYHSHKLZPUMLJJP}KLTHUZH
l’entrada de la piscina.
 +PZWVZHYnZKL\UHJH[PMHKLNLZWHHTIJSVY
i aigua per la neteja de calçat a l’entrada de
la piscina amb desinfectant residual tipus
lleixiu per les soles.
 7YVWVYJPVUHYLTHJHKH\Z\HYP\UHIVZZHKL
plàstic per a material d’un sol ús que haurà de dipositar convenientment tancada en
una galleda d’escombraries (amb tapa i pedal) a la sortida de la piscina.

 :VSÇSPJP[LTHSZUVZ[YLZJSPLU[ZX\LYLZWLJ[PU
les senyalitzacions perquè amb la mobilitat
es continuï respectant les distàncies de 2
metres amb les taules i amb els companys
allotjats.

Aquesta sèrie de mesures han
estat preses per a que tu només
et preocupis de gaudir de la teva
estada

PLA DE CONTINGÈNCIES
EN EL CAS DE QUE HI HAGI
UN CLIENT AMB FEBRE O
SIMPTOMES DE LA COVID 19
+LTHUHYLTHSJSPLU[X\LLZJVSÇSVX\PSHTHZJHreta, que faci la seva motxilla i se la endugui, li
cridarem un taxi, li retornarem els diners de la
estada que li quedi pendent i l’enviarem a un
servei d’urgències hospitalari, el que està més
HWYVWLZ)LSS]P[NL
(]PZHYLTHSKLX\LOLT[PUN\[\UWVZZPISL
contagi, mentre esperem instruccions i avisarem als companys d’habitació per a que es posin la mascareta i els traslladarem a la habitació
18 que té accés directe des de l’exterior.
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