MESURES D'HIGIENE I SEGURETAT
Hem pres les mesures necessàries, si us plau, intenta complir-les.
Vista la situació actual de pandèmia COVID-19 , Unisub L´Estartit , ha estat treballant d'una manera
responsable, tots els protocols i mesures definides pel Ministeri de Sanitat, assumint la seguretat dels
nostres clients i empleats, com una prioritat. Per a la seguretat de tots nosaltres, Unisub L´Estartit , ha
adoptat mesures d'higiene i seguretat que promouen el benestar comú i contribueixen al control i la
mitigació del Covid 19. Ens complau compartir aquestes mesures amb vosaltres i apreciem la vostre
cooperació en el compliment de les mateixes .
Abans d'arribar
Suggerim que totes les reserves es facin per endavant , preferiblement per correu electrònic. Envieu-nos
per correu electrònic la vostre titulació de busseig, assegurança de busseig i certificat mèdic en vigor.
També us enviarem una declaració responsable i de conformitat per emplenar .
Durant la teva estada
La distància de seguretat entre el personal i els clients es mantindrà en tots els espais del nostre centre
de busseig, evitant el contacte físic. Aquesta distància de seguretat no sempre serà possible mantenir-la,
especialment al vaixell , per tant , recomanem a tots els nostres bussejadors que utilitzin la seva pròpia
mascareta o pantalla protectora. Tot el nostre personal està utilitzant la seva pròpia mascareta per garantir
la seguretat. Abans d'entrar i sortir de l'aigua, com que no es pot utilitzar la mascareta o pantalla
protectora, no us treieu la màscara de busseig i regulador fins que us torneu a col·locar la mascareta o
pantalla protectora. Desinfecteu – vos les mans sempre que sigui possible, a l'entrar o sortir de centre de
busseig i embarcacions. Utilitzeu els diversos punts de sanejament disponibles a les nostres
instal·lacions. No escopiu dins la vostre màscara �, us proporcionarem a bord, un esprai per rentar-la. Si
fos necessari , us prendrem la temperatura corporal abans de pujar al vaixell per primera vegada. El
vostre equip de busseig, ha de ser transportat en la vostre pròpia bossa de busseig tancada. No
permetrem ni bosses ni caixes obertes. Tot l'equip de busseig personal serà netejat pel vosaltre en el
vostre allotjament local ( casa , hotel, apartament, càmping ...). Pel que fa al lloguer de material, l'equip de
busseig serà desinfectat pel nostre personal en el centre de busseig, seguint els procediments establerts.
Neteja i desinfecció
El nostre equip està informat i capacitat per complir amb el protocol intern sobre COVID-19. Garantim la
desinfecció freqüent de totes les nostres superfícies i hem prestat especial atenció a tots els materials de
contacte directe. Només fem servir desinfectants certificats, tots biodegradables. S'ha instal·lat una
màquina de desinfecció d'ozó al centre de busseig i al vaixell de busseig (Triton), així la desinfecció arriba
a tot els racons sense excepció. Tots aquests procediments de neteja i desinfecció , són un procés lent , i
pot causar demores en la sortida dels vaixells. Ens disculpem per endavant. De la mateixa manera,
demanem a tots els nostres clients que siguin puntuals abans d'embarcar.
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