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Aquest document és un resum del

nostre Pla de Contingència per a

prevenir la COVID-19 a les nostres

instal·lacions i a les nostres activitats.

 

Gràcies per llegir-lo amb atenció!



Súperneteja i desinfecció de totes les instal·lacions. A més, hem

aprofitat per a pintar i acondicionar alguns espais. 

Hem redactat conjuntament amb el nostre servei de Prevenció de

Riscos Laborals un Pla de Contingència que recull les mesures que

l’empresa pren per a evitar el contagi de la COVID-19 a les seves

instal·lacions i durant la realització de les activitats.

Ens hem format en prevenció de riscos laborals.

Hem comprat tots els materials necessaris per a la prevenció de la

COVID-19 com líquids desinfectants, paper secant, lleixiu, boquilles de

regulador extres...

QUINES MESURES HEM PRES ABANS D’OBRIR?



ABANS DE
VENIR...

 

Us demanarem que ens feu

arribar tota la documentació a

través d’un formulari.

Haureu de signar conforme us

heu llegit aquest resum del

protocol de Plàncton Diving per

a prevenir la COVID-19 i esteu

disposats/des a complir-lo.

Us demanarem que feu el

pagament abans d’arribar per

transferència o en arribar amb

targeta.

 

 



ABANS DE
VENIR...

Us demanem que només vingueu les persones

que fareu activitats amb nosaltres. Ens encanta

conèixer a tota la vostra família i amics, però

l’espai és limitat i hem de mantenir la distància

social pel bé de tothom.

Ja sabeu que ens agrada molt estar amb

vosaltres, però us demanem que ara totes les

reserves o consultes que tingueu les resoleu per

telèfon al 977 45 77 41 o per email a

info@planctondiving.cat, i així minimitzem el

número de visites al centre de busseig.

 

 

 

 



AL
CENTRE...

 

Recordeu mantenir la distància mínima de 2

metres entre persones. En espais i moments en

que no sigui possible, et demanarem que facis

servir la teva pròpia mascareta higiènica, per tant,

és obligatori dur-ne una de casa

Tindrem gel hidroalcohòlic a diversos punts del

centre i de les instal·lacions de Plàncton Diving.

Pregunta’ns! Us demanem que el feu servir abans

i després tocar el nostre material.

 

Hem restringit el pas a l’interior de les nostres

instal·lacions, i els lavabos i vestuaris romandran

tancats. El personal de Plàncton Diving estarem

encantades de facilitar-te tot el  material que

necessitis.

Hem creat un recorregut d’entrades i sortides de

les instal·lacions. Si us plau, respecteu les fletxes i

els torns d’espera!

A partir d’ara, no podreu aparcar a la nostra zona

ajardinada. Us demanarem que aparqueu en els

carrers adjacents.
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Haurem de dur la mascareta higiènica fins el

moment de llençar-nos a l’aigua, moment en què

la deixarem en una bosseta zip que us facilitarem,

i que posarem dins una caixa que tindrem a la

barca. 

Un cop acabada la immersió i ja damunt de la

barca, ens tornarem a posar la mascareta de nou.

Només podran venir 5 persones a bussejar per

cada sortida guiada des de barca. No us encanteu

si voleu venir algun dia en concret!

Les instalacions i la barca seran netejades tres

cops al dia amb desinfectant, no heu de patir!

 

 

 

A LA BARCA



ALGUNS
PETITS
CANVIS

Aquest any no podrem donar-vos el nostre

tradicional pica-pica, així que recordeu de dur la

vostra ampolla per reomplir-la amb aigua per a

hidratar-vos bé!

De moment no us podrem transportar als punts

de les immersions en les nostres furgonetes per

maximitzar la seguretat, així que us demanarem

que porteu el vostre propi vehicle fins a la platja o

al port.

 



LA NETEJA
DELS

EQUIPS

 

Recordeu mantenir la distància mínima de 2

metres entre persones. En espais i moments en

que no sigui possible, et demanarem que facis

servir la teva pròpia mascareta higiènica, per tant,

és obligatori dur-ne una de casa

Tindrem gel hidroalcohòlic a diversos punts del

centre i de les instal·lacions de Plàncton Diving.

Pregunta’ns! Us demanem que el feu servir abans

i després tocar el nostre material.

 

Us demanarem esbandir el vostre propi equip a

casa per reduir el número de persones a les

instal·lacions de Plàncton Diving. Al Port de

Calafat disposarem d’una mànega per dessalar el

vostre propi equip.

Tot el material que llogareu o usareu durant els

cursos o batejos, ha estat desinfectat amb

productes virucides Cressi de la línia NOCOVID

homologats pel Ministeri de Sanitat. De totes

formes, si ho voleu, per 2€ podreu adquirir les

vostres pròpies boquilles de regulador.

 

 

 

 

 



Les “Condicions de cancel·lació en cas de malaltia i mesures

enfront casos sospitosos” són que en cas de sospita de

contagi o de tenir la malaltia, Plàncton Diving es reserva el

dret a cancel·lar les activitats de submarinisme o snorkel

reservades amb anterioritat, i procedirà al reemborsament

de les activitats NO gaudides.

 

El reemborsament de diners es farà mitjançant el mètode de

pagament usat, i us informem que les targetes o bizum

tarden uns quants dies.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIONS
PER COVID-19



Gràcies per la vostra
comprensió!

www.planctondiving.cat



No oblidis
seguir-nos a
les nostres
xarxes
socials!

Youtube
@PlanctonDivulga

Facebook
@PlanctonDiving

Instagram
@PlanctonDiving


