MESURES COVID-19
HOTEL TERMES LA GARRIGA
Per preservar la seguretat, tant dels nostres treballadors com dels nostres clients a l'Hotel
Termes La Garriga hem adoptat una sèrie de mesures per prevenir la difusió de l'Covid-19.
Disposem d'un vidre al mostrador, màscares i mantenim la distància de seguretat en tot
moment. També hem preparat dispensadors que han estat ubicats en diferents punts de
l'hotel com el Circuit, el Restaurant, la Recepció etc.

Recepció
Segons les recomanacions hem eliminat tot tipus d'informació de paper i fem servir un Codi QR
on el client pot accedir a aquesta informació sense tenir cap tipus de contacte amb els
treballadors. D'aquesta manera, el Check In es realitza de manera online. El client rep un link
en el seu email i de manera manual o emprant l'escàner afegir les dades del seu document
d'identitat i signar l'arribada. De la mateixa manera animem al client a realitzar tots els
pagaments amb targeta, tant en Restaurant com a Recepció.

Circuit Termal
El Circuit Termal està limitat a 10 persones a la part interior i altres 10 a la part exterior sempre
mantenint les distàncies de seguretat que demanem als clients a la seva arribada . Dintre de
les saunes el màxim és de 2 persones i han de ser parella o amics que hagin vingut junts (dues
persones desconegudes no és possible). Als vestidors es pot accedir únicament d'un en un i, en
cas de ser coneguts o familiars, de dos en dos. Assegurem la desinfecció del circuit i dels
vestidors dues vegades a el dia com es recomana en aquests casos.

Restaurant
Al Restaurant les estovalles són de tela d'un sol ús, de manera que cada vegada que arriba un
client la taula està prèviament desinfectada i preparada perquè pugui seure sense cap
problema. La carta també ha estat eliminada emprant ara un codi QR que el client pot mirar
directament al seu mòbil mentre està a la taula. Hem habilitat també una nova entrada per als
clients del Restaurant que es troba al Carrer Sant Lluís perquè sigui molt més fàcil per a ells
accedir

