El Salt, Mura

PRESENTACI Ó

BENVINGUTS
A
EL SALT
EL següent és el nostre manual de
benvinguda amb informacions breus de
la casa i per evitar la propagació
del Covid 19.
Un pla per a una estada

Contact:
Ansprechpartner:
Franc : 0034 640139172
Kerstin: deutsch 0034 636837896
Adreça: BV1223 Km 1,3
web: www.elsaltmura.cat

Informacions
breus

Informacions breus II

Informacions
breus
III

Abans de marxar

DRET A CUINA AMB COVID
I CONVIVÈNCIA AMB
BOMBOLLES

És responabilitat del gestor del
grup coordinar per a les diferents
bombolles, els espais, els horaris de
cuina, els àpats i els períodes
de
HABITACIONS
ventil·lació així com complir
C O M P A R Tles
IDES
INS A 36 LLITS
mesures sanitaries i Fd'higiene,
neteja i desinfecció necessàries. Si
manca algun material demaneu-lo!
DRET A CUINA

PENSA EN ELS ALTRES I
EVITA LA PROPAGACIÓ

2 M / 6 FT
SI TENIU SIMPTOMATIOLOGIA
COMPATIBLE AMB COVID
ABSTENIU-VOS DE VENIR. .

MENTINGUEU LA DISTÀNCIA

Quedeu-vos a casa si us sentiu
malament. Si teniu febre, tos i
dificultat per respirar, busqueu
atenció mèdica.

Mantingueu almenys 1,5 metres
de distància entre qualsevol
persona que tos o esternuda.

ID!
O
AV

EVITEU TOCAR-VOS ELS ULLS, EL
NAS I LA BOCA
Les mans toquen moltes
superfícies i poden captar els
virus. Un cop contaminadest, les
mans poden transferir el virus als
ulls, al nas o a la boca

RENTEU-VOS LES MANS
REGULARMENT
Trobareu gels a base d’alcohol o
renteu les mans amb aigua i sabó
i regularitat

Mesures per a la fase de represa

EL SALT
Mesures Generals

Abans de venir: Establiu els grups per vincle de convivència
Els anfitrions de la celebració us han classificat en sub-grups de com a molt 6 pers. per VINCLE
de CONVÈNCIA: serà la base per a la distribució d’ús de les taules, les habitacions i serveis
sanitaris.
Som una casa de colònies: si us quedeu dormir porteu llençols (o els llogueu allà) sac o manta
i tovallola.En el check-in, apart de les vostres dades per se us demana el num. de telèfon per
establir control de contactes per si fos necessari.
Organitzeu el trajecte amb EL MENOR NÚMERO DE COTXES POSSIBLES SEGONS grups per VdC

A l'arribada
Arribeu esglaonadament. COTXES PLENS segons grups VdC
Trobareu la casa perfectament desinfectada segons protocols establers. Busqueu la vostra
habitació, deixeu l'equipatge i identifiqueu la taula.
Feu servir únicament el WC de la vostra habiatció i si sou visitants que no us allotgeu feu
servir el WC de la planta principal.

Durant l'estada

3

Mantingueu una higiene de mans òptima rentant-les sovint. Si fumeu eviteu que els altres
resipirin els vostre fum.
Feu servir al màxim les zones exteriors.
És obligatori l’ús de mascareta sempre que us mogueu per la zona comunitària interior i
a l'exterior si no podeu mantenir la distància de seguretat (1.5m) quan compartiu espai
amb persones que no són del vostre VdC.
Ventileu tant com pogueu les estances.
Si teniu dret a la cuina no guardeu als armaris res del que feu servir; deixeu-ho al carro o
sobre el marbre.
Renteu amb el rentaplats quan el pilot sigui verd. Apagueu-lo si no el feu servir siusplau!!!
Feu la recollida selectiva de residus.

Complementa l'estada amb:

Abans de marxar
En totes les estances, deixeu algunes finestres obertes per a una bona ventilació.
Treieu els llençols i deixeu-los sobre els llits. Nosaltres els recollirem
www.elsaltmura.cat
Deixeu la casa neta i en les condicions que l'heu trobada. feu una escombrada i fregadaAdnelsalt@gmail.com
Atenció
collilles a l'exterior.
Deixeu
brosses
de la
cuina al costat del roure de l'entrada de casa .
0034les640
139
172

Senderisme cultural

BONIQUES CAMINADES
1/2 jornada
L'entorn del SALT
El Montcau

Jornada complerta
Montserrat
La Mola
EL SALT es troba al parc Natural
de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
envoltat de boscos i el vermell del
conglomerat característic de la
zona. Un entramat de camins i
pistes amaguen infintat de punts
màgics i espectaculars per visitar.i.
Sent, Mura i el Montcau (1064m) i
la Mola (1101m) els punts més
propers, extraordinaris. que cal
visitar. Els itineraris que es
propossen són adaptats i agradables
als grups i permet gaudir
d'excel·lents paisatges amb les
impressionants figures del relleu de
sant Llorenç d'una banda, i
Montserrat, de l'altra

EL MONTCAU
"una de les millors excursions per fer amb nens a la serra de
Sant Llorenç del Munt. No és massa llarga i molt variada, de
forma que es molt adequada per gaudir-la amb amics i en
família.
El cim, a 1064 metres d'altitud, podem gaudir de fantàstiques
vistes de la depresió central catalana amb la Mola al sud,
Montserrat a l'Oest, el Prepirineu al Nord, i el Montseny a l'est

