
PROTOCOL D’AUTOCAR I EXCURSIÓ EN COVID-19

1. No es repartiran còpies de la informació de l’excursió tal com abans es lliurava a
l’autocar. Aquesta informació està sempre disponible al web des d’on es pot consultar o
baixar per a imprimir, si es desitja.

2. Per tal d’agilitzar el cobrament dins de l’autocar, cal que tothom dugui l’import exacte en
metàl·lic a fi d’evitar haver de tornar canvi.

3. Es prendrà la temperatura individual abans d’entrar a l’autocar i també als que vinguin a
l’excursió en cotxe particular. En cas de tenir febre, no es podrà anar a l’excursió.

4. Abans d’accedir a l’autocar, s’haurà de fer la neteja de mans amb gel hidroalcohòlic.

5. Serà imprescindible l’ús de la mascareta durant tot el trajecte en autocar.

6. Els qui desitgin anar a l’excursió utilitzant cotxe particular hauran de fer igualment la
inscripció per correu electrònic i informar d’aquesta decisió. L’organització no facilitarà
cap dada sobre aquests inscrits que vagin en cotxe particular per respecte a la mateixa
decisió.

7. Mentre duri l’estat actual de la pandèmia, en lloc del 50% del preu de l’autocar que es
cobra als qui decideixen desplaçar-se en cotxe per fer l’excursió, només es cobrarà
l’import de 5 euros. En cas que algú hagi de fer servir el cotxe perquè no hi ha places
disponibles a l’autocar, no se li cobrarà cap import.

8. Per a evitar les habituals aglomeracions a l’hora d'esmorzar, no menjarem l’entrepà en
un bar abans d’iniciar l’excursió. S’intentarà esmorzar abans de començar a caminar o bé
al cap de poc temps i en un espai prou ampli.

9. Per seguretat i respecte a la resta d’excursionistes cal portar sempre la mascareta
penjada, de manera que es pugui tapar boca i nas en el cas de creuar-nos amb altres
persones que avancin o vinguin en direcció contrària, molt particularment en els camins i
corriols estrets.

10. Quan calgui fer un comentari general als assistents, s’haurà d’evitar un agrupament
massa nombrós. A més a més, caldrà fer ús de la mascareta i mantenir la distància de
seguretat establerta.

11. La SEAS guardarà durant un mes el llistat dels assistents a la sortida amb el seu
contacte telefònic.

12. Atenent la normativa Covid, els desplaçaments en cotxe s’han de fer en bombolles de
convivència i cal tenir clar que la responsabilitat sobre l’ocupació dels cotxes correspon
exclusivament als participants, per tant la SEAS en queda al marge.


