ABANS DE VENIR A CAL DOMINGO, HEU DE SABER QUE..
Hem netejat i desinfectat tota la casa amb productes validats per a tal funció ( a l’annex del
document trobareu totes les fitxes tècniques d’aquests). A més, en finalitzar el tractament de
superfícies, hem pulveritzat un producte virucida en l’ambient.
S’ha tingut una cura especial amb els següents ítems:
-

Els poms de totes les portes i finestres, els interruptors de llum i les baranes.
L’interior de tots els armaris i els penjadors
Tota la coberteria així com la resta d’estris de cuina.
Neveres, forns i barbacoes.
Hamaques de jardí i la resta de mobiliari de l’exterior.

Tot el material tèxtil ha passat per un procés de neteja i desinfecció a càrrec d’una bugaderia
industrial acreditada. A més, matalassos, coixins, cortines i sofàs han estat tractats amb productes
específics que compten amb activitat virucida.
Tots els comandaments a distància de casa estaran protegits amb plàstic, que es recanviarà per cada
grup.
Per suposat i com sempre hem fet, l’aigua del jacuzzi ha estat renovada I tractada amb cloració i
bromació per cada grup d’hostes.
El jardí ha estat higienitzat amb aigua a pressió i producte virucida.
La piscina es tracta amb un equip d’hidròlisi i clorador salí.

QUAN ARRIBEU A CAL DOMINGO…
Tot i rebre-us amb l’equip de protecció corresponent, ho farem amb la mateixa il·lusió de sempre.
Trobareu mascaretes i solució hidroalcohòlica distribuïdes en diversos punts de casa.
L’intercanvi de claus, les indicacions tècniques dels equipaments dels que disposa la casa i el registre
d’estada es durà a terme entre l’Àngels i una de les persones integrants del grup, respectant les
distàncies de seguretat sempre que sigui possible.
Hem hagut de retirar tots els jocs, llibres i DVDs de casa temporalment, però trobareu nous
entreteniments. Tampoc es podrà disposar d’informació turística en format paper, però prèviament a
la vostra estada us haurem enviat via WhatsApp un recull d’activitats a fer, restaurants on anar i tota
la informació pertinent en format PDF.

Atentament,
Cal Domingo.

ANNEX:
1. CERTIFICAT SOBRE HIGIENE EN COVID 19

2. FITXES TÈCNIQUES DELS PRODUCTES HIGIENITZADORS USATS:

