INFORMACIÓ COVID-19 PROGRAMA D’EXCURSIONS PER A LA GENT GRAN 2020
Ateses les circumstàncies especials hem elaborat diversos protocols i instaurant les mesures necessàries
de seguretat i prevenció amb l’objectiu de reempendre les activitats amb les màximes garanties de
seguretat.
Tots els protocols, normatives i recomanacions són flexibles i les anirem modificant i adaptant depenent
de l’evolució de la Covid-19 i seguint les indiccions que determinin les diferents administracions.
Us demanem tota la col·laboració, responsabilitat i comprensió per tornar a l’activitat habitual de la nostra
entitat i gaudir-ne amb tota seguretat.
Consulteu les mesures de seguretat i higiene generals
Mesures específiques programa d’Excursions per a la Gent Gran 2020 (matinals i de tot el dia)
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Reducció del nombre màxim de participants. Màxim 35 inscrits/sortida.
Les sortides es faran en autocar, tal i com estava previst. I excepcionalment, alguna en transport
públic.
L’autocar tindrà més places que participants inscrits a la sortida per tal que hi hagi més espai
entre els participant. Recomanem que tant en el viatge d’anada com en el de tornada, useu els
mateixos seients.
A l’autocar és obligatori l’ús de mascareta durant tot el trajecte i l’ús de gel hidroalcohòlic abans
i després de baixar de l’autocar.
No es farà parada per esmorzar. Cal venir esmorzat de casa.
En les sortides de tot el dia no hi haurà opció de dinar a restaurant. Si l’excursió és a una zona
relativament propera, es tornarà a Sabadell a migdia. En aquest cas, la sortida serà a les 7:30h
en comptes de les 8. Si és inviable, es farà dinar de carmanyola. S’indicarà en el moment de fer
la inscripció.
Durant l’excursió, es dividiran als participants (màxim 35) en 2 grups, que faran el mateix
recorregut però un grup sortirà primer i al cap d’uns 10 minuts ho farà l’altre.
En les parades explicatives caldrà posar-se la mascareta.
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