
 

 

 

REGLAMENT I DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT – COVID 19 

Camping Playa Brava li comunica que adoptem totes les mesures d’higiene, prevenció i seguretat relacionades amb 

la Covid-19 basades en el protocol aprovat pel Ministeri de Sanitat. 

Recordin que les recomanacions establertes per les autoritats sanitàries estan pensades per garantir la seva seguretat 

i la de tots. Sol·licitem la seva màxima col·laboració. 

1. Es obligatori respectar la distancia de seguretat d’1,5 metres amb tota persona aliena a la unitat familiar o de 

convivència. 

 

2. L’ús de la mascareta serà obligatori per les persones majors de 6 anys.  

 

3. Per garantir la distancia de seguretat d’1,5 metres es pot veure reduït l’aforament a instal·lacions com blocs sanitaris, 

piscina, bar, restaurant, etc. En cas necessari, haurà d’esperar el seu torn. En instal·lacions com recepció o 

supermercat recomanem que només accedeixi una persona per família. 

 

4. És possible que alguns serveis o instal·lacions es redueixin o suspenguin per motius de seguretat higienicosanitària. 

 

5. S’ha de mantenir sempre una bona neteja de mans i rentar-les sovint amb aigua i sabó. Per a això també posem al 

seu abast dispensadors amb gel desinfectant en zones comunes. 

 

6. Només es garanteix l’accés al Camping a clients amb reserva. Els clients, amb antelació a la seva arribada, rebran per 

e-mail instruccions per realitzar el check-in online.   

 

7. Com a mesura de seguretat les visites queden prohibides. Qualsevol hoste addicional haurà d'haver-se registrat una 

setmana abans de l'arribada i ser autoritzat per recepció. 

 

8. L'ús dels blocs sanitaris està limitat als clients en parcel·la de càmping. Els clients d’allotjament han d'utilitzar 

exclusivament el seu propi sanitari. 

 

9. S’haurà d’avisar a la recepció del càmping en cas de presentar símptomes compatibles amb la COVID-19. 

 

10. Si el client incompleix les mesures establertes, els cartells informatius o les puntuals observacions del personal, podrà 

ser expulsat del càmping. 

 

 

Aquesta normativa complementa el reglament intern del càmping i podria variar si així ho estableixen les autoritats 

competents o la direcció del càmping. 

 

Per facilitar el compliment de les mesures orientades a evitar el contagi de la COVID-19 el client: 

 

- es compromet a complir els protocols, pautes i mesures adoptades pel Càmping Playa Brava en matèria de prevenció 

del contagi, i a seguir les normes aprovades per les autoritats sanitàries. 

 

- exonera al Càmping Playa Brava de qualsevol responsabilitat en cas d’incompliment d’aquestes mesures i normes 

per part del client. 

- accepta que el Càmping Playa Brava no serà responsable ni haurà d’assumir despeses per tractaments mèdics, 

trasllats, cancel·lacions o estada obligada per quarantena i altres derivades directament o indirectament de 

l’incompliment d’aquestes mesures i normes per part del client. 

 

I per a que així consti, accepto signo aquesta declaració de responsabilitat. 


