
INFORMACIÓ COVID-19

Cases de Prades  ha introduït mesures intensives d’higiene i seguretat en tots els punts 
de contacte principals en les nostres operacions, d’acord amb les directrius emeses per 
les autoritats sanitàries locals,  l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i els Centres per 
al Control i la Prevenció de malalties (CDC).

Això inclou una major neteja i desinfecció de punts de possibles contacte comuns, com 
les escales i uns rigorosos procediments de neteja per a tots els apartaments de confor-
mitat amb els nostres experts associats en neteja. 

Hem introduït, mesures de seguretat addicionals com la NO manipulació de la roba de 
llit i la roba de bany que s´entrega completament higienitzada i precintada junt amb la 
disposició de kits individuals amb gel desinfectant i mascareta.

Es proporcionaran opcions alternatives de check-in i check-out per reduir les interac-
cions entre els hostes i empleats i augmentar així les distàncies socials.

La salut i seguretat dels nostres empleats ha estat molt important. Es duran a terme con-
trols de salut per a tots els empleats, capacitació sobre equips de protecció personal i ús 
obligatori segons les pautes locals, inclosa la introducció d’un lloc de gerència, per imple-
mentar i supervisar totes les noves pràctiques, procediments i capacitacions.

En cas de detecció d’un hoste positiu de Covid-19 s’hauran de seguir els procediments le-
gals de notificació locals per a malalties infeccioses i les indicaciones del personal sanitari 
i de l’establiment. La prevenció de l’expansió d’un brot / pandèmia depèn en gran mesura 
de que es sigui responsable i es compleixin amb les normatives locals pel que fa als proce-
diments de notificació per a casos de malaltia específiques. En cas contrari, podria donar 
lloc a sancions legals i es propícia una propagació més gran i incontrolada de la infecció 
dins de la comunitat.

Les despeses ocasionades per una ampliació de l’estada per causa d’un hoste positiu en 
Covid-19 correran a càrrec de l’hoste.
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