PROTOCOL COVID19
Fem enoturisme segur
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Activitats enoturístiques:

Les activitats enoturístiques afectades per les mesures a continuació esmentades són totes
aquelles que s’organitzen i realitzen des de Vinya Janine i Rural Jordà conjuntament i/o per
separat.

Estan subjectes tant les que s’efectuen a l’aire lliure com en espais tancats i prevaldrà sempre
poder fer-les a l’aire lliure si les condicions meteorològiques ho permeten.

El personal de Vinya Janine i Rural Jordà ha estat informat i documentat de quines són i de
com aplicar les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la
COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació
PROCICAT.
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Mesures generals adoptades:

Per a la realització de qualsevol tipus d’activitat enoturística serà necessària una reserva
prèvia (amb les corresponents dades de contacte).
Prevalença de les activitats a l’aire lliure (si les condicions meteorològiques ho permeten). En
cas contrari, es realitzaran en espai tancat però seguint al peu de la lletra les indicacions
establertes (ventilació d’espais, distància de seguretat entre taules, taules de 6 comensals,
etc).
Per a activitats enoturístiques en grup l’aforament està limitat a 6 persones, només es
permetrà l’excepció de més assistents si aquests pertanyen al mateix nucli de convivència.
També es crearan diferents torns si s’estima necessari.
Per a activitats enoturístiques a l’Agrobotiga Agrotast de Vinya Janine, els assistents seran
distribuïts en taules diferents de màxim 6 places i mantenint la distància de seguretat (2m)
entre elles. Es prohibeix la interacció física de persones entre les diferents taules.
Senyalitzacions arreu per facilitar el compliment de les mesures de seguretat.
Abans de començar l’activitat, s’haurà d’entregar firmada la Declaració de Responsabilitat (es
facilitaran exemplars en blanc a l’establiment). I rentar-se les mans o aplicar-se gel
hidroalcohòlic.
No podran assistir persones que tinguin símptomes de refredat o Covid19 o que hagin d’estar
aïllades o en quarantena per qualsevol motiu. En cas de trobar-se malament durant l’estada a
l’establiment o activitat, s’haurà d’avisar immediatament al personal de Vinya Janine. També
s’haurà de comunicar en cas de manifestar positiu en els 14 dies següents.
Obligatori l’ús de la mascareta i respectar la distància de seguretat (2m) durant la realització
de l’activitat. S’evitarà el contacte físic.
Durada màxima de les activitats: 2h.
En el cas dels tastos i maridatges, el menjar s’entregarà precintat i personalment.
Prevalença a mètodes de pagament que evitin el contacte físic.
S’aplicaran de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat
establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de
Govern del Pla d'actuació PROCICAT.
La durada de les mesures anteriorment exposades té vigència fins a nou avís per part de les
autoritats competents.
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Fonts:

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
PROCICAT (Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya) – Departament d’Interior
DOGC (Diari Oficial Generalitat de Catalunya) - RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre,
per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
ACT (Agència Catalana del Turisme)
Agència de Salut Pública



Redactat per Janina Saumell Serra.
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