
 

 

 

                                                         Calella, 23 de Maig de 2020 

comunicat oficial de reobertura 
 
Estimats clients, 
  
Després de gairebé dos mesos i mig de tancament forçat de les instal·lacions provocat per la 
pandèmia del virus COVID-19, el govern estatal ha començat el seu pla de desescalada. Des del dia 
18 de Maig de 2020 Calella ha entrat en Fase 1 i tot indica que el dilluns 1 juny podrem reobrir les 
instal·lacions del càmping, respectant les mesures pautades per les autoritats en aquell moment, 
desconeixent si estarem en fase 1 ó 2.  

Hem elaborat el Protocol d’Actuació COVID19 que us fem arribar d’acord amb la normativa aprovada 
pel nostre sector, apel·lant sempre el sentit comú  i treballarem per a millorar dia a dia els nostres 
protocols d'actuació. 

Cal apuntar que les mesures detallades a continuació, així com la reobertura del càmping, es portaran 
a terme sempre seguint el que ens marquin les autoritats. Per consegüent, aquest document pot 
variar segons les informacions oficials que es publiquin i les necessitats que sorgeixin tant abans com 
un cop el càmping ja estigui obert. 

Finalment, recalquem que és obligatori per a tots els nostres clients ser coneixedors d'aquest 
protocol, acceptar-lo i dur-lo a terme (requisit establert a la normativa). És responsabilitat de tots 
ajudar a fer que aquestes mesures es compleixin i evitar el risc de contagi. El treball en equip és 
fonamental per a tornar al més aviat possible a la normalitat. 

                                                                         Salutacions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

seguint les recomanacions i obligacions de:   
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Protocol d’Actuació COVID-19 - Càmping Roca Grossa 
 
El present Protocol forma part del Pla de Contingència del Càmping Roca Grossa redactat conforme les 
mesures aprovades per ICTE Institut per la Qualitat Turística Espanyola, la Secretaria d’Estat de Turisme i el 
Departament de Salut. 
 
El protocol podrà i haurà de ser modificat per adequar-se a nous requeriments Administratiu-Sanitaris i/o 
noves circumstàncies. 

A. PERSONES. 
A.1.CLIENTS.   

1. El client rebrà aquest document per email / grup de difusió o se li entregarà a la recepció del càmping, 
també trobarà la informació al Cartell Informatiu de l’accés al càmping i en els cartells col·locats per 
les diferents zones i serveis.  

2. Els canvis que es produeixin es comunicaran a través del Cartell situat a l’accés al càmping. 
3. El client ha de signar aquest document conforme coneix i accepta la nova normativa i directrius 

adoptades pel càmping amb motiu de la crisi del COVID 19, en cas contrari se li denegarà l’accés 
(tant per fixes com per passants).   

4. Els clients fixes i els passants amb reserva poden enviar el protocol signat i escanejat per email abans 
de l’obertura del càmping. Els que no ho facin, hauran d’entrar a recepció per signar-lo el primer dia 
que pretenguin accedir al càmping. 

5. Prohibit l'ingrés de persones acompanyants (visites) fins nova ordre. Quan es permeti es comunicarà 
6. Cal respectar la senyalització interna i les instruccions rebudes pel personal del càmping. 
7. És obligatori mantenir en tot moment la distància de seguretat de 2 metres. 
8. És obligatori l’ús de mascareta fora de la parcel·la, carrers, espais a l’aire lliure i espais tancats, on no 

sigui possible mantenir la distància de seguretat.   
9. Es recomana l’ús de guants per determinades activitats i zones. 
10. És recomanable rentar-se les mans amb freqüència amb aigua i sabó.  
11. És obligatori l’ús de xancletes per accedir als bany/sanitaris/piscina. 
12. Control de temperatura. El càmping prendrà la temperatura diàriament als treballadors, als clients 

se’ls prendrà en cas de sospita i/o si ens ho indiquen les autoritats.  
13. Els clients s’obliguen a controlar la febre d’ells, del acompanyants i els menors al seu càrrec i comunicar 

immediatament a la recepció si donen resultats superiors a 37.5ºC per activar el protocol d’actuació. 
14. En cas de sospita de COVID19: es trucarà als serveis sanitaris immediatament, es prendrà la 

temperatura, s’aïllarà a la seva parcel·la /bungalow  o espai que el càmping indiqui, fins rebre les 
indicacions dels sanitaris.  
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15. Les persones responsables de la cura dels nens i nenes son els responsables d’aquests i del compliment 
de les mateixes normes d’higiene i seguretat que els demés. 

16. Si el client, acompanyants o menors sota la seva responsabilitat, no compleixen amb les mesures 
adoptades seran expulsats de les instal·lacions. 

17. Els propietaris de gossos respectaran el horaris de passeig i hauran d’ anar amb aigua per netejar i 
bosses de plàstic per recollir.   

18. Els clients que tenen a la seva parcel·la o bungalow/mòbil home aigua i desaigua (wc i dutxa) tenen 
prohibit l'ús dels serveis comuns (wc/lavabos/dutxes) tal com ens marca l’autoritat sanitària, com a 
mínim mentre hi hagi restriccions d’ús de les zones comuns. Quan es permeti es comunicarà.  

A.2. PERSONAL CÀMPING. 
1. El personal del càmping a part dels EPIs habituals, disposarà dels EPIs extraordinaris que siguin 

necessaris per seguir els protocols d’actuació COVID-19. 
2. El personal del càmping haurà rebut la formació i informació exigida per les autoritats abans 

d’incorporar-se a la feina. 
3. El càmping posarà a disposició dels treballadors tot el material i instruccions d’ús per complir amb els 

protocols d’actuació COVID-19 a cada lloc de treball. 
4. Diàriament es prendrà la temperatura al personal al inici i al finalitzar la jornada laboral. 
5. Els treballadors no podran intercanviar eines.  Tampoc es podran prestar eines als clients.  
6. Els productes i material que utilitzarà el personal del càmping per a netejar i desinfectar seran 

com a mínim els específics que marquin les autoritats sanitàries. Entre altres: 
- Empresa Salinas desinfecció de tots els blocs sanitaris. 
- Productes desinfectants per superfícies, terra i teixits. 
- Maquines d’ Ozó 

- Gel hidroalcohòlic 
(El Càmping dins el Pla de Contingència ha elaborat un protocol específic pel personal del càmping, llocs de 
treball, zones, activitats i material que no s’inclou en aquesta impressió parcial pels clients). 

B. ESPAIS   
B.1. MESURES GENERALS 
● Neteja i desinfecció exhaustiva de les instal·lacions abans de començar l'obertura.  
● Desinfecció de llocs comuns dels clients varies vegades al dia. 
● Control d'accés a persones. 
● Col·locació de gel desinfectant en espais i serveis on no sigui possible rentar les mans amb i agua i 

sabó. 
● Màxima ventilació de les instal·lacions. 
● Molt  important complir amb les distàncies de seguretat i respectar les marques de distància. 
● Instal·lació de papereres amb doble bossa, amb pedal o sense tapa.  
● Registres de neteja. 
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● Prohibit l'ús de les zones d’oci (piscina, camp de futbol, parc infantil...) mentre no es puguin obrir al 
públic segons les normes. 

● Suspès el lloguer o préstec de material.  
● Cartells informatius varis (aforament – normes – distància – gel …) a les diferents zones del càmping i 

en varis idiomes. 
● Els canals de comunicació seran per: Web (rocagrossa.com), Facebook (Roca grossa(oficial), Telèfon 

recepció (9379691297, Whatsapp recepció (628598873) i mail (rocagrossa@rocagrossa.com). 
● Recomanació del pagament amb targeta/transferència , encara que també s'accepten pagaments en 

efectiu. 

B.2.  RECEPCIÓ                   
● Atenció telefònica (93 7691297)  mail (rocagrossa@rocagrossa.com) i Whastapp (628598873). Les 

Reserves es realitzaran per Telèfon i mail. 
● Cartell a l’exterior amb indicació de l’aforament de clients que poden accedir a la vegada.  Si és 

necessari, es farà cua al carrer guardant en tot moment les distàncies de seguretat. 
● A l’hora del check-in només podrà accedir una sola persona per unitat d’acampada. 
● Entre el personal de recepció i els clients hi haurà una mampara de seguretat. 
● En el taulell hi haurà gel hidroalcohòlic. 
● Els pagaments es farà preferentment amb targeta i es desinfectarà el TPV cada cop que s'utilitzi. 
● L’intercanvi de documentació es farà netejant abans i després les mans amb gel. 
● Desinfecció del material que es lliuri als clients (claus i  comandaments). 
● Desinfecció de totes les superfícies. 2 cops al dia el personal de neteja desinfectarà la recepció. Revisió 

i neteja dels filtres d’aire condicionat. Registre de neteja. 
● Es traurà tota la publicitat , postals …..per evitar zones de contagi. 
● A recepció hi haurà el telèfons de l’hospital , emergència o centre de salut 

B.3.  SERVEIS 
B.3.1.  WC I LAVABOS             
B.3.2.  DUTXES 
FASE1 : Tots els blocs sanitaris romandran tancats excepte els mínims que permet la normativa que 
estaran oberts amb restriccions d’ús (aforament/horari...). FASE 2: Algun blocs sanitaris restaran 
tancats i els oberts conforme normativa tindran restriccions d’ús. 

 Els clients que tinguin mòbil home amb wc /dutxa NO poden fer ús dels sanitaris comuns 
(durant la desescalada) 

● La porta d’entrada és deixarà oberta per evitar tocar el pany.  
● Neteja i desinfecció varies vegades al dia. Horaris de neteja i desinfecció senyalitzats. Registre 

de neteges 
● Es realitzaran diverses desinfeccions segons l’establert per sanitat, durant aquest temps els wc 

lavabos dutxa estaran tancats i el client haurà d’esperar fora (Serà el propi personal de neteja 
qui avisarà a la següent persona de la cua per entrar) 
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● S’intensificarà la neteja de zones de contacte.   
● Hi haurà paperera amb doble bossa, sense tapa o amb pedal. Els clients han de dipositar tots 

els mocadors, mascaretes, guants  i papers  a les papereres procurant en tot moment que res 
estigui a terra o sobre els marbres.  

● Prohibit fumar dins els serveis sanitaris (recordatori). 
● L’aforament de cada bloc serà el mateix número que el nombre de serveis oberts. S’indicarà a 

la porta. 
● La cua per esperar el torn es farà al carrer, guardant les distàncies de seguretat en tot moment.  

B.3.3.  SAFAREIGS / BOGADERIA 
FASE 1: Estaran tancats. FASE 2: Restaran tancats alguns i amb restriccions d’ús. 

● Tots els clients que tinguin instal·lació d’aigua hauran de fer servir les instal·lacions de les seves 
caravanes/mòduls. 

● 2/3 cops al dia el personal de neteja  desinfectarà les instal·lacions (durant aquest temps 
estaran tancades i els client hauran de sortir) serà el propi personal de neteja qui avisarà a la 
següent persona de la cua per entrar. 

● S’intensificarà la neteja dels panys, aixetes…... 
● Es prega deixar el més net possible les piques (no deixant menjar en elles…) 
● Es marcarà l’aforament. 
● Registre de neteja. 

B.3.4.  WC QUIMICO 
● Es desinfectaran 2 cops al dia pel personal de manteniment Registre de neteja. 

B.3.5 FONTS 
● Estaran tancades / anul·lades (durant tota la desescalada) 

 B.4.  OCI 
B.4.1.  PARC INFANTIL 

● Fora de servei fins a noves ordres. Cinta de seguretat privant l’accés.  
● Un cop es puguin obrir es desinfectaran 2 cops al dia pel personal de manteniment  
● Abans d'entrar a  jugar cal rentar-se les mans. 
● Cal mantenir la distància de seguretat, en cas contrari cal fer ús de la mascareta 
● Recordem que les persones responsables de la cura dels nens i nenes son els 

responsables d’aquests i procuraran que mantinguin les normes d’higiene i seguretat. 

B.4.2.  TAULES PING-PONG         
B.4.3.  TENIS O PADEL 
FASE 1 : fora de servei. FASE 2: es podrà accedir a les taules de ping-pong, pistes de tennis i 
pàdel. 

● La porta del tenis/pàdel estarà sempre oberta (per evitar contacte amb el pany 
/candau/clau )  
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● Es podrà accedir a les pistes de tennis o pàdel gratuïtament, sempre amb prèvia 
reserva d’hora a recepció 

● Cada persona haurà de jugar amb la seva pròpia pala i raqueta, no hi ha servei ni de 
lloguer ni de préstec. 

● Mantenir la distància de seguretat entre persones, 2 metres. 
● Serà obligatori anar amb mascareta si no es pot mantenir la distància de seguretat. 
● Les pistes o les taules es desinfectaran 2 cop al dia. Registre de neteja. 

B.4.4.  PETANCA      
B.4.5.  GIMNÀS 
FASE 1 : estarà tancat.  FASE 2: es podrà accedir.      
● No hi ha servei de lloguer ni de préstec. 
● Mantenir la distància de seguretat entre persones (2 metres). 
● Serà obligatori anar amb mascareta si no es pot mantenir la distància de seguretat i 

s’aconsella guants per determinades activitats. 

B.4.6.  CAMP DE FUTBOL 
● Les instal·lacions del camp de futbol estaran tancades fins a noves ordres 

B.4.7.  ANIMACIO  
B.4.7.1  MINICLUB 
FASE 1: Estarà tancat.  FASE 2 ó 3: Estarà tancat i un cop ja es pugui obrir: 

● Hi haurà control d'aforament. 
● Cal mantenir la distància de seguretat.  
● Si no es pot mantenir la distància, l’ús de mascaretes serà obligatori.  
● Caldrà l’ús de guants segons l’activitat. 
● Es desinfectarà tot el material utilitzat abans i al finalitzar l'activitat. 
● Cal rentar-se les mans al entrar i al sortir. 
● A l’entrada hi haurà gel hidroalcohòlic.  
● Es netejarà i desinfectarà l’espai. Registre de neteja. 

B.4.7.2 ESPECTACLES 

FASE 1: No es programaran espectacles. FASE 2:  No se’n programaran. Quan es 
puguin organitzar: 

● aforament limitat 
● manteniment de distància de seguretat, si no és possible ús obligatori de 

mascaretes. 
● Compliment de la normativa específica. 
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B.5.  PISCINA 
B.5.1. PISCINA I ZONA D’HAMAQUES 
FASE 1 La piscina estarà tancada. FASE 2 s’obrirà quan les autoritats ho permetin i no abans 
del 15/06/2020. 
● Desinfecció a l’accedir al recinte de la piscina: estora per desinfectar calçat i gel 

hidroalcohòlic. 
● Els clients que només vagin al bar, passada la desinfecció hauran d’anar directament a la 

terrassa. 
● Ús obligatori de calçat adequat a tot el recinte.  
● Zona piscina i hamaques:   

o Limitació d’aforament, indicat als cartells de l’entrada. Si cal s’organitzarà un sistema  
rotatiu per garantir l’ús de la piscina al màxim de clients i es limitarà el temps 
d’estada. 

o Els clients que accedeixin  a la zona d’aigua i hamaques estan obligats a dutxar-se 
abans d’entrar. 

o Obligatori ús de xancles. 
o Obligatori ús de tovallola que cobreixi tota l’hamaca. S’ha d’evitar el contacte directe. 
o Repartiment de l’espai d’hamaques. Les hamaques es distribuiran mantenint les 

distàncies de seguretat de 2 metres. 
o Desinfecció del recinte i hamaques 3 cops dia. Durant l’execució dels treballs es 

tancarà la piscina, quedant lliure de clients i objectes.  
o Quan un client marxi i deixi l‘hamaca lliure haurà d’avisar al socorrista/encarregat  

per que es pugui desinfectar adequadament. 
o Degut al tractament de l’aigua per evitar possibles contagis de Covid19, s’aconsella 

l’ús de casquet de bany i ulleres.  Els clients amb problemes de salut (dermatològics, 
oculars, al·lèrgies...) hauran d’informar-se prèviament a recepció del tractament 
d’aigua i les possibles contraindicacions del bany. 

o Caldrà respectar i atendre les indicacions del socorrista i personal del càmping en tot 
moment. 

o Registre de manteniment i desinfecció. 
B.5.2. BAR PISCINA 
FASE 1:  Bar i Terrassa tancats.  FASE 2:  La terrassa i bar obriran a partir de l’obertura al públic 
de la piscina. 

B.5.2.1. TERRASSA PISCINA 
● Aforament limitat 
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● Les taules estan distribuïdes per tota la terrassa a una distància de 2 metres entre cada 
una d’elles, en cas contrari és obligatori l’ús de la mascareta. 

● Només es podran seure juntes a la mateixa taula un màxim de 10 persones respectant 
distancia d’1m entre elles. 

● Utilització de monodosis (sal , oli, ketchup---) 
● Neteja i desinfecció (taula -cadires…) entre canvi de clients. 
● Es recomana pagament amb targeta. 
● Hi haurà gel hidroalcohòlic. 
● Registre de neteja. 
● Atenció a les específiques mesures adoptades pel Bar i comunicades a l’accés mitjançant 

cartells. 

B.5.2.2  BARRA 
● Hi haurà una marca al terra que delimita l’espai entre el client i la barra del bar. 

B.6.  TRENET “GUAGUA” 
FASE 1 Fora de Servei. FASE 2 s’obrirà quan s’obri la piscina 

 S’haurà d’accedir amb mascareta. 
 Prèviament a pujar cal rentar les mans. 
 A la cabina hi haurà gel hidroalcohòlic pels clients. 
 S’haurà de fer la cua respectant la distància de seguretat. 
 Aforament limitat per evitar el contacte entre clients. 
 Es desinfectarà la zona de seients diverses vegades al llarg dia. 
 Registre de neteja. 

B.7. BAR      
B.7.1.  TERRASSA 
FASE 1 :  

● Aforament limitat (50%  o el que determinin les autoritats).  
● Les taules estan distribuïdes per tota la terrassa a una distància de 2 metres entre cada 

una d’elles, en es cas contrari ús obligatori de la mascareta. 
● Només es podran seure juntes a la mateixa taula un màxim de 10 persones respectant 

distancia d’1m entre elles. 
● Utilització de monodosis (sal , oli, ketchup---). 
● Neteja i desinfecció (taula -cadires…) entre canvi de clients. 
● Es recomana pagament amb targeta. 
● Hi haurà gel hidroalcohòlic.  



 

 

[Escriba aquí] 

seguint les recomanacions i obligacions de:  
 

● Registre de neteja. 
● Atenció a les mesures específiques adoptades pel Bar i comunicades a l’accés mitjançant 

cartells. 

B.7.2.  BARRA 
FASE 1 : Només es podran servir menjars per emportar (encàrrecs per telèfon o des de fora) 
FASE 2 :  Hi haurà una marca al terra que delimita l’espai entre el client i la barra del bar. 

B.7.3.  MENJADOR 
FASE 1 : Es serviran només menjars per emportar (encàrrecs per telèfon) 
FASE 2 : 

● Aforament limitat (40% o el que determinin les autoritats).  
● Les taules del menjador estaran distribuïdes a una distància de 2 metres entre cada una 

d’elles. 
● Utilització de monodosis (sal , oli, ketchup---). 
● Estovalles i tovallons d’un sol ús. 
● Hi haurà gel hidroalcohòlic.  
● Neteja i desinfecció de coberteria, cristalleria, i vaixella segons normativa.  
● Atenció a les mesures adoptades pel Restaurant i comunicades a l’accés mitjançant 

cartells. 

B.8  SUPERMERCAT 

FASE 1 : tancat. FASE 2 o quan es pugui obrir (no abans de 15/06/2020):  
● Aforament limitat. 
● Manteniment de distància de seguretat i ús de mascareta. 
● Ús de guants segons activitat. 
● Atenció a les mesures adoptades pel supermercat i comunicades a l’accés mitjançant cartells. 

B.9.  PARCEL·LES 

B.9.1.  CARAVANES/MÒDULS FIXES/TEMPORADA 
● A cada parcel·la només hi podran accedir el titular i els acompanyants que figurin al 

contracte, no podran entrar ni visites ni pernoctacions.  
● S’aconsella als clients que no vagin a altres parcel·les. En cas de trobades entre 

parcel·les respectar els límits de nombre de persones reunides imposats pel govern a 
la ciutadania.  

● Cal mantenir la distància de seguretat 2 metres amb la resta de clients i treballadors. 
● Els clients que tinguin mòbil home amb wc /dutxa NO poden fer ús dels sanitaris 

comuns (durant la desescalada). 
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● Si el personal de manteniment ha d’accedir a la parcel·la caldrà prendre les mesures 
de distància de seguretat, preferentment que els clients surtin fora i en cas de no ser 
possible, treballador i clients hauran d’usar mascareta.  

B.9.2.  APARCAMENTS 
● Es recomana que abans d’entrar al cotxe es netegin/desinfectin els panys per evitar 

possibles contagis. 

B.9.3.  PARCEL·LES PASSANTS 
● A cada parcel·la només hi podran accedir el titular i els acompanyants que figurin al 

contracte, no podran entrar ni visites ni pernoctacions.  
● S’aconsella als clients que no vagin a altres parcel·les. En cas de trobades entre 

parcel·les respectar els límits de nombre de persones reunides imposats pel govern a 
la ciutadania. 

● Cal mantenir la distància de seguretat 2 metres amb la resta de clients i treballadors. 
● Les autocaravanes amb wc /dutxa NO poden fer ús dels sanitaris comuns (durant la 

desescalada)  
● Si el personal de manteniment ha d’accedir a la parcel·la caldrà prendre les mesures 

de distància de seguretat, preferentment que els clients surtin fora i en cas de no ser 
possible, treballador i client hauran d’usar mascareta.  

B.9.4.  BUNGALOW -MÒBIL HOME DE LLOGUER 
● A  cada bungalow només hi podran accedir el titular i els acompanyants que figurin al 

contracte, no podran entrar ni visites ni pernoctacions.  
● S’aconsella als clients que no vagin a altres bungalows. En cas de trobades entre 

bungalows respectar els límits de nombre de persones reunides imposats pel govern 
a la ciutadania. 

● Cal mantenir distancia seguretat 2 metres amb la resta de clients i treballadors 
● NO poden fer ús dels sanitaris comuns (durant la desescalada) 
● Cada bungalow  estarà desinfectat per complet . 
● Entre estada i estada es procurarà que hi ha un marge de 48 hores. 
● Es faran revisió i neteja dels aires condicionats abans de l’entrada de nous client. 
● Entrega a recepció de claus i comandament desinfectats. 
● No hi ha servei de lloguer de tovalloles ni de llençols.  
● Si el personal de manteniment ha d’accedir al bungalow caldrà prendre les mesures 

de distància de seguretat, preferentment que els clients surtin fora i en cas de no ser 
possible, treballador i client hauran d’usar mascareta.  
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B.10.  CARRERS  
 Es podrà passejar per dins del càmping, sense mantenir reunions i evitar concentracions. 
● Cal guardar en tot moment les distàncies de seguretat. 
● S’aconsella als clients que no vagin a altres parcel·les.   
● En cas de trobades entre clients, respectar els límits imposats pel govern a la ciutadania i en 

tot cas respectar la distància de seguretat. 
● Mascareta obligatòria, si no es pot mantenir la distància.   
● Evitar tocar les tanques i les baranes dels veïns i de les instal·lacions del càmping. 
● Ús de les papereres. 

B.11.  CONTENIDORS  
● És responsabilitat de cada client el reciclatge de les escombraries. 
● La manipulació dels contenidors es farà sempre amb guants. 
● El personal del càmping no recollirà els voluminosos dels clients per llençar a la deixalleria. 
● Clients i treballadors hauran de llençar mascaretes i guants a les escombraries. 

 
 
Calella, 23 de Maig de 2020. 
 
                                                        Accepto i soc coneixedor d’aquest protocols , Calella ………de……….de 2020 
                                                                                                Sr./Sra…………………………………………………….. 

DNI ............................................................. 
                                                                                                Parcel.la………………..................................... 

signatura:                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 

 
 
 
 


