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GENERAL

La Siesta Salou Resort & Camping, ha implementat 
millores en la seva forma de treball, adoptant 
mesures i normes generals perquè tots, Clients i 
Treballadors puguin gaudir, uns de la seva estada 
i uns altres de la seva professió, de manera 

responsable i segura.
 A conseqüència de la crisi produïda pel virus 
Covid-19, i ateses les noves normes i recomanacions 
per part de les Institucions, hem realitzat les 
següents millores per a la seva seguretat.

Per a ajudar al fet que la seva estada sigui més segura, activem en totes les nostres àrees de treball les següents mesures:

• Creació d’un Comitè d’Higiene i Seguretat dedicat a vetllar pel compliment de les normes.

• Incrementar la Formació específica de tots els Empleats.

• Mesures d’Espaiament a les zones comunes, que permetin respectar les distàncies socials.

• Elements de protecció individual (Hidrogel, mascaretes, guants).

• Desinfecció bacteriològica i vírica dels espais comuns.

• Millora en la gestió de les cues.

• Major nombre d’activitats a l’aire lliure.

• Informació, mitjançant cartelleria, de les accions que desenvolupa el Resort sobre aquest tema.

UTILITZACIÓ D’EPIs 

MASCARETES*

El seu ús és obligatori, és una mesura complementària a la distància de seguretat, de manera que, totes 
les persones han de ser responsables d'utilitzar-la en tot moment, a excepció de quan es trobin en el 
seu allotjament o parcel·la, a la piscina, o mentre estiguin menjant o bevent.

RENTAT DE MANS

Per a fer-ho de manera eficaç no val utilitzar només aigua. Hem de tenir en compte que necessitem 
o bé aigua i sabó, o bé desinfectant amb base d’alcohol.

Es recomana un rentat que duri entre 40 i 60 segons.

A La Siesta Salou disposaran en tots els lavabos d’aigua i sabó, i en la resta de zones comunes gels 
de base alcohòlica per a la seva protecció.

*Ús obligatori en persones majors de 6 anys, en tots els espais comuns, siguin oberts o tancats, segons resolució aprovada el 8 de juliol de 2020 al DOGC (SLT/1648/2020).
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EQUIP LA SIESTA
• S’han millorat els procediments en tots els departaments, incorporant les noves recomanacions per a complir amb la

seguretat i higiene en tot el Resort.

• Tots els treballadors de La Siesta Salou han rebut formació específica i disposen del manual de procediments i normes, per 
a atendre els nostres Clients de manera apropiada i adequada a la nova situació de seguretat.

• A tot el personal de La Siesta se’ls pren la temperatura abans d’incorporar-se al seu torn, i se’ls proporcionen tots els
elements de protecció individual necessaris (EPIs).

• S’ha creat un Comitè especial de Seguiment, per a auditar, introduir o modificar normes i mesures, en funció de les
instruccions de les Institucions.

RECEPCIÓ
• La recepció mantindrà el Servei d’Atenció al Client, però es recomana l’ús de mitjans electrònics, per a les possibles

consultes o necessitats dels nostres Clients, a través de l’email atencion@lasiestasalou.com o mitjançant el Whatsapp
686297157.

• El personal de recepció disposarà de tots els elements de seguretat necessaris per a l’Atenció al Client. Tant els equips, com 
les instal·lacions, compleixen els requisits de neteja i desinfecció, i s’han adaptat per al seu ús segur.

CHECK-IN EXPRESS

• Amb la finalitat d’evitar cues a la seva arribada, i no saturar l’espai de recepció per a realitzar la seva entrada a l’allotjament, 
les reserves hauran de completar-se totalment a través de la nostra web. Això inclou emplenar totes les dades, càrrega de
documents i pagament d’estada i de fiança.

• A l’arribada al Resort li acompanyarem directament al seu allotjament, i posteriorment, el titular de la reserva, podrà passar 
a signar el contracte per la Recepció.

SERVEIS DE RESTAURACIÓ
• Tot el personal de Cuina i Restaurants estan formats adequadament, i disposaran de tots els elements de seguretat

necessaris per a l’Atenció al Client. Totes les instal·lacions compliran els requisits de neteja i desinfecció.

• Limitació dels Aforaments segons les recomanacions dels organismes:

o Distanciament de taules.

o Delimitació de circuits.

• Esterilització de tots elements i materials per a servei.

• Sempre que sigui possible, es recomana que els pagaments es realitzin electrònicament.

• Es disposarà de cartes digitals a través de QR, que es podran veure en qualsevol dispositiu electrònic.
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BOHÍO - Place to eat

> El Bohío és un servei de Restauració Assistida i també disposa de plats individuals 
en envasos tancats. 

> Els Clients podran continuar prenent el que desitgin i repetir les vegades que 
vulguin, com abans, però la seguretat sanitària durant el servei està assegurada.

> Els Clients seran acompanyats a la taula per personal de La Siesta.

PUNTA CANA – Tapas & Casual Food - Coffee & Bar

> El servei de Punta Cana és de cafeteria i menjar servit a taula.

> Els Clients seran acompanyats a la taula per personal de La Siesta.

> Es mantindran les distàncies establertes entre taules, evitant ajuntar vàries.

CAMAGÜEY - Take away & Delivery

> És un servei de menjar per emportar, amb dues opcions: Recollir la comanda 
realitzada a Punta Cana o el Servei Delivery, on nosaltres li portarem al seu 
allotjament.

> Tots els productes es presenten en els seus envasos esterilitzats.

> Les comandes es podran realitzar a través de WhatsApp, indicant productes, 
quantitats i hora de lliurament.

> A la Carta disposaran de les opcions a contractar, així com dels horaris de 
lliurament.

> El pagament en el cas del servei Delivery, serà exclusivament mitjançant 
dispositius electrònics. 

ANIMACIÓ
• Tota l’animació tant del Miniclub, com a Activitats dirigides, Jocs de Piscina i altres actes que es realitzen per a la diversió i

entreteniment dels Clients, i es continuaran fent, en la mesura i forma que les autoritats ho permetin i estableixin.

• És possible que els aforaments no siguin els mateixos que en anys anteriors, s’estan dissenyant i desenvolupant activitats
amb risc zero de contacte, en zones de major amplitud, per a no deixar així de passar-nos-ho bé.

• Pel que fa a les Actuacions Nocturnes, també es realitzaran en funció del distanciament de seguretat que es marqui per
part de les Institucions.

PISCINES
• Les piscines estaran obertes, però en funció de les recomanacions de les Institucions i de Sanitat, s’establiran protocols

d’aforament i de distància entre les hamaques i a l’aigua.

• Els socorristes vigilaran el compliment de les normes i recomanacions per a l’ús de les piscines, així com la seva seguretat
a l’aigua.

• També es disposarà de la figura d’un vigilant, que vetllarà pel compliment de les normes establertes, perquè tots puguem
gaudir i passar-ho bé.

• Agraïm la seva comprensió i sol·licitem la seva col·laboració en el respecte i compliment de les normes i indicacions que
realitzi el nostre personal. Preguem disculpin els inconvenients que pugui suposar aquesta situació, aliens a la nostra
voluntat, i que són pel bé de tots.
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MANTENIMENT I NETEJA

REPARACIONS

> El nostre equip de Manteniment anirà protegit quan hagi d’acudir a un allotjament amb Clients.

> En el cas que el Client no disposés de mascaretes se les proporcionaran.

> Els operaris netejaran amb productes homologats tot allò que hagin tocat durant la seva actuació.

> Per a cada assistència que es realitzi, s’usaran elements de protecció nous.

> Cada operari desinfectarà les eines utilitzades.

NETEJA 

El nostre compromís amb la neteja sempre ha estat màxim, per això els nostres procediments de neteja gaudeixen d’un alt nivell 
d’eficiència i responsabilitat.

> Els nostres productes compleixen sempre amb les normatives de seguretat i desinfecció.

> Disposem d’analítiques en els centres d’elaboració d’aliments per a la seguretat del Client.

> Es realitzen controls de paràmetres i analítiques per a la salubritat de les Piscines.

> Tots els sanitaris es netegen diàriament amb una freqüència constant.

> La resta de zones comunes es netegen amb la freqüència necessària per a la seva desinfecció i ús.

> Cada dia s’audita el nostre protocol de neteja.

A conseqüència d’aquesta crisi, hem reforçat les nostres actuacions, incorporant elements d’higienització bacteriana i vírica:

> Increment de la freqüència de neteja.

> Desinfecció de tota la nostra flota d’automòbils.

> Allotjaments, una vegada nets, s’higienitzen mitjançant OZÓ.

> Zones Comunes Exteriors:

• Aigualeig dels carrers i terrasses amb aigua clorada.

• Piscines: neteja de les hamaques i zones de platja amb aigua clorada.

> Zones Comunes Interiors:

• Recepció: Desinfecció mitjançant llum ultraviolada de Targetes d’accés, comandaments (TV / Aire condicionat),
elements de pagament electrònic i ordinadors.

• Restauració: Desinfecció mitjançant llum ultraviolada de coberteries i elements de servei. Increment de la Neteja de
taules i cadires després de cada servei.
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SEGURETAT
Realitzaran les mateixes funcions que tenien assignades, però s’afegeixen les següents:

• Disposaran de mascaretes i guants per a lliurar als Clients, si no disposen a l’arribada.

• Vigilaran l’accés a la Recepció per a evitar l’acumulació de gent a l’interior de l’edifici.

• Control de temperatura el dia de l'arribada.

• Control dels Repartidors. S’anotarà, matrícula, empresa i hora d’entrada i sortida. 

COL·LABORACIÓ EN EL COMPLIMENT DE LES NORMATIVES I INDICACIONS
• La normativa establerta ve donada per les circumstàncies derivades del COVID-19, i per la normativa específica establerta

per les Autoritats, per a preservar la seguretat i tranquil·litat de Clients i Treballadors. Sol·licitem disculpes pels inconvenients 
que aquestes mesures especials puguin suposar, i agraïm la seva comprensió.

• El no compliment de les mesures i normes establertes suposaria l’increment del risc per a tots, tant Clients com Treballadors, 
per això es prega que siguem responsables i pensem en el benefici comú. Agraïm sincerament la seva col·laboració.

• La reiteració en el no compliment d’algun dels punts suposarà la invitació a abandonar el Resort, ja que no s’està actuant
conforme amb la reglamentació signada abans d’efectuar la reserva.

SITUACIÓ ACTUAL
• Aquesta Guia comprèn mesures i normes per a complir els paràmetres marcats per les Institucions Governamentals a 

data 01/03/2021.

• En funció de les modificacions i avenços que es produeixin, i els nous paràmetres que ens marquin, La Siesta Salou Resort 
& Camping, anirà actualitzant aquesta Guia.

• Sempre en el nostre WEB estarà penjada l’última versió, que indicarà la data d’edició.  



lasiestasalou.com


