PROTOCOL D’ACTUACIÓ DELS REFUGIS FEEC CONTRA LA COVID19
La finalitat d’aquest protocol és la de reduir la possible transmissió entre persones del Covid19 durant
la utilització dels refugis de muntanya guardats gestionats per la Federació d’Entitats Excursionistes
de Catalunya. Aquest document es farà arribar a totes les persones i/o entitats que realitzin una
reserva online i també estarà disponible als refugis.
ü

LES RESERVES

Les inscripcions hauran de ser telemàtiques, a través de la pàgina de reserves dels refugis de la
FEEC. En el moment de la reserva, s’informarà als participants de les mesures a prendre durant
l’estada al refugi i se’ls lliurarà una fitxa amb les recomanacions obligatòries de salut pública.
En alguns casos les reserves es podran agafar telefònicament directament pels refugis, en el cas que
un usuari es trobi en ruta i sense accés a internet, i aquell dia encara quedi alguna plaça lliure al
refugi on vulgui dormir.
Ø

L’ESTADA AL REFUGI DELS USUARIS

•
•

A l’entrada, els visitants s’hauran de netejar les mans amb gel hidroalcohòlic.
Seguint el que recull l'Ordre SND / 422/2020 de 19 de Maig, i mentre les indicacions de les
autoritats sanitàries no diguin el contrari, s'estableix com a obligatori l'ús de mascareta a la via
pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert a el
públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de al
menys dos metres, per a totes les persones de sis anys en endavant, de qualsevol tipus de
mascareta, preferentment higièniques i quirúrgiques, que cobreixi nas i boca.
En arribar al refugi es guardarà la motxilla i el calçat en l’espai que designi el guarda.
Els usuaris hauran de portar el seu calçat de descans i dutxa.
Els guardes tenen la facultat per prendre la temperatura als usuaris, i si aquesta supera els
37,5º C o l’usuari mostra símptomes de Covid19, pot demanar-li que abandoni l’establiment,
sempre i quan no necessiti atenció especial derivada d’una possible emergència.
Es redueix la capacitat del refugi per tal de poder garantir unes distàncies de seguretat
adequades. En fer el registre d’entrada, es donarà a l’usuari una llista amb el dormitori
assignat, el número de llitera, de taula, de seient i el torn de menjar.
Si és possible es podran habilitar carpes provisionals a l’exterior com a zona de descans i
d’espera dels usuaris del refugi. Aquesta zona també es podrà utilitzar per aixoplugar un
possible usuari amb símptomes de Covid19 que necessiti refugiar-se.
Al menjador es podrà menjar per torns sempre que es pugui disposar d’una zona comuna on
hi puguin caber tos els clients, mantenint les distàncies de seguretat que marquin les
autoritats competents. Abans de cada torn s’haurà de netejar a fons totes les superfícies del
menjador.
Durant els àpats, els clients hauran de seguir fil per randa les recomanacions del guarda.
Els usuaris aniran a buscar el menjar a la zona de servei del menjar i allí se’ls servirà
individualment. Els clients aniran a la cuina per ordre de taula, mantenint les distàncies de
seguretat. En alguns refugis pot ser que el personal del refugi serveixi el menjar als usuaris a
la taula, per tal d’evitar cues i moviments de gent en espais comuns.
A la zona de servei del menjar, hi haurà una mampara de material transparent, que protegeixi
el personal de cuina, sempre i quan no es pugui garantir la distància de seguretat.
Els WC, lavabos i dutxes es netejaran a fons el més sovint possible i disposaran de gel
hidroalcohòlic, paper i paperera.
L’usuari, abans i després d’utilitzar el WC, netejarà a fons la tapa, i en sortir es rentarà les
mans amb sabó i/o gel hidroalcohòlic.
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*Totes aquestes mesures vindran marcades pel que dictaminin les autoritats sanitàries
competents durant cadascuna de les fases de desconfinament i retorn a la “nova normalitat”.
Ø

INFORMACIÓ PER A L’USUARI

Al refugi hi haurà punts d’informació per a l’usuari. Seran elements fixes –mai fulletons o similarsprioritzant la cartellera, amb elements breus i senzills de comprensió. Aquesta informació és bàsica
doncs el refugi és un establiment d’ús públic on hi conviuen persones de grups diferents que han de
conèixer i responsabilitzar-se de les mesures preventives que s’han pres i s’estan aplicant.
Ø

CONTROL DE L’AFORAMENT

El control de l’aforament del refugi és responsabilitat de tots, guardes i clients. Per això és necessari
que en l’arribada de grups i en la cartellera deixem clar que tots hem d’ajudar a que es compleixen les
mesures de prevenció.
És inviable estar en tots els espais d'ús comú a el mateix temps, i per tant de vigilar tots. Els guardes
han de fer l'esforç de, sempre que es pugui i es detecti, alertar d'aquestes mesures si no s'estan
complint. Però igualment s’han de transmetre la responsabilitat als usuaris.
Els guardes, com a responsables el refugi, han de donar la màxima informació a l’usuari. I vigilar que
es compleixin les normes, sempre que sigui possible. Però hem de transmetre, de paraula i per mitjà
de la informació estàtica que ubiquem al refugi, que el client també ha de fer-se responsable d'això.
Ø

MOMENT DE LA PERNOCTA

Entre els usuaris que pernoctin al refugi es garantirà el distanciament que marquin les autoritats
sanitàries en cada moment.
Tots els usuaris hauran de portar la seva roba de llit (sac de dormir). Aquesta temporada els refugis
no facilitaran ni llençols, ni coixins, ni mantes ni nòrdics.
Ø

SORTIDA DEL REFUGI

Pagament dels serveis utilitzats: es recomana que els usuaris facin el pagament final dins del refugi
mitjançant targeta bancària i datàfon, o sistemes de pagament tipus ‘Bizum’, sempre que tècnicament
això sigui possible.
Ø

MESURES ESPECÍFIQUES EN CADA REFUGI

Cada refugi de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) pot establir una sèrie de
mesures específiques de protecció contra la Covid19 complementàries a les descrites en aquest
document. En qualsevol cas haurà d’informar de manera clara de les mateixes a tots els seus usuaris.
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