
MESURES GENERALS

DISTANCIAMENT
SOCIAL

Els complexos ens permeten garantir suficient
espai per a que es presti el servei amb
normalitat. També comptem amb millores en la
senyalització a tots els nostres complexos per
a afavorir i garantir mesures de distanciament
social.

Limitació de l’aforament als nostres hotels per
garantir les mesures de distanciament social i
perquè gaudeixis de les nostres instal·lacions
com sempre i amb total seguretat.

FORMACIÓ
CONTÍNUA

Es durà a terme formació contínua dels
empleats en mesures de prevenció COVID
per a assegurar que tots coneguin els
protocols i com actuar en cadascuna de les
tasques que afronten en el seu lloc de
treball.

PROTOCOLS DE
NETEJA

Es reforçaran els protocols de neteja amb
un augment de la seva freqüència tant en
habitacions com en zones comunes. Ús de
productes antivírics i bactericides amb
nivells de seguretat de grau hospitalari en
totes les tasques de neteja. També es
col·locaran en diversos punts dels
complexos estacions d'autoservei de gels
hidroalcohòlics desinfectants.

Es durà a terme una auditoria de pre-
obertura a cadascun dels establiments per
poder oferir les màximes garanties de
seguretat als nostres hostes i empleats. A
més, diàriament es realitzarà un check-list
de mesures sanitàries a cada instal·lació i
controls de temperatura de tots els
empleats al començament del seu torn.
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AUDITORIA DE
PRE-OBERTURA



RESTAURACIÓ

PROTOCOLS DE
SEATING

Implantació d'un protocol de seating en els
restaurants. Hi haurà taules fixes per a cada
unitat familiar, assegurant el compliment de
les mesures de distanciament i eficiència
operativa del servei. S'adaptarà el muntatge
de les taules i les sales, per a minimitzar el risc
d'exposició i manipulació, i es reduirà el
nombre de les taules per garantir la distància
de seguretat de 2 metres entre taules.

DESINFECCIÓ
Es durà a terme una exhaustiva
desinfecció de coberteria, cristalleria i
vaixelles. La neteja estarà adaptada al
COVID-19. Canvi d’utensilis per servir-se
cada 30 minuts.

Aplicació dels protocols que garanteixin la
distància de seguretat, higiene personal,
neteja com APPCC (Anàlisi de Perills i Punt
de Control Crític) i PRL (Prevenció de
Riscos Naturals), entre altres. També
s'aplicaran mesures de seguretat i
distanciament per a evitar la manipulació
d'aliments i superfícies d'alt contacte per
part dels clients.

CONTROL
D'AFORAMENTS

S'aplicarà un control d'aforaments
organitzant torns i ampliació dels horaris
de restauració. Es marcaran les distàncies
de seguretat amb línies a terra.

Control d’accessos a la zona de bufets per
garantir les mesures de distanciament
social i la correcta manipulació dels
aliments.

DISTÀNCIA DE
SEGURETAT
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SNACK BAR
Els Snack bar funcionaran de la mateixa
manera que els restaurants bufets: control
d’aforaments i d’accessos, mesures de
distanciament social i neteja.

EQUIPS DE
PROTECCIÓ

Serà obligatori per als clients l'ús de
mascareta, que hauran de portar en tot
moment mentre siguin a l'àrea de bufet.

Dispensadors de gels hidroalcohòlics en els
accessos de la zona bufet amb obligació
de neteja de mans abans de la manipulació
de la utilleria per servir-se.

Del 26 de juny al 4 de juliol 2 restaurants
Del 5 de juliol al 31 de juliol
Des de l’1 d’agost: els 4 restaurants

tots els restaurants temàtics (Evenia Zoraida
Resort) estaran oberts amb un aforament
més reduït. S’obriran de forma rotativa
perquè els clients puguin gaudir de tots ells
durant la seva estada (segons les condicions
de la reserva). Degut a les limitacions
d’aforament els Restaurants Temàtics
obriran gradualment. A les nits (dinars
temàtics):

RESTAURANTS
TEMÀTICS
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DISTÀNCIA ENTRE
GANDULES

S'ampliaran les distàncies entre gandules de
les piscines i zones enjardinades per a garantir
el distanciament social. A més a més, també es
desinfectaran les gandules després del seu
respectiu ús.

EQUIPS DE
PROTECCIÓ

Es donaran equips de protecció als nostres
treballadors per a minimitzar riscos. Es
tindrà especial cura en zones
estratègiques del complex, com és el cas
de les piscines i les zones infantils on
treballa el nostre equip d'animació.

Dispensadors de gels hidroalcohòlics als
accessos amb obligació de neteja de mans
a l’entrada i a la sortida.

El parc aquàtic funcionarà amb
normalitat: a la cua d’espera es marcaran
les distàncies de seguretat mitjançant
línies a terra.

ADAPTACIÓ
D'ANIMACIÓ

Adaptació dels nostres programes
d'animació als requisits fixats pel ministeri
de sanitat per a què tothom pugui divertir-
se sense cap risc.

Reducció de l’aforament del miniclub per
garantir les distàncies de seguretat. Els
pares no podran accedir al miniclub. No es
permetrà l’accés a menors de 4 anys.

PARQUE
ACUÁTICO
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PREGUNTES FREQUËNTS
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Si, hem implementat totes les accions d'higiene necessàries i requerides per a
garantir la seguretat i tranquil·litat de tots els nostres hostes.

HEU IMPLEMENTAT ALGUNA MESURA DE SEGURETAT ALS
HOTELS?

Els nostres hotels comptaran per a aquesta temporada amb un aforament i
places limitats amb la condició de garantir que puguis gaudir de les teves
vacances amb total normalitat. Les nostres àmplies zones enjardinades ens
permeten garantir les distàncies socials i les mesures de seguretat sense
afectacions rellevants a la prestació del servei.

ES LIMITARÀ L’AFORAMENT A L’HOTEL?

Les zones de piscina funcionaran amb total normalitat.

ES LIMITARÀ L’AFORAMENT A LA ZONA DE PISCINES?

Les zones de tobogans funcionaran amb total normalitat assegurant, a les
cues, que tothom compleixi amb les distàncies de seguretat marcades en el sòl
mitjançant línies.

PODRÉ GAUDIR DE LA ZONA DE TOBOGANS?

Els restaurants comptaran amb control d’aforament per tal d’evitar
aglomeracions.

ES LIMITARÀ L’AFORAMENT ALS RESTAURANTS?

Dependrà dels aforaments màxims definitius que fixin les autoritats
competents. S'ampliaran els horaris de restauració per a permetre que tothom
pugui gaudir d'un temps adequat del menjar.

HAURÉ DE FER TORNS PER A MENJAR?

Si, els clients de l'Evenia Olympic Resort podran servir-se al bufet. Per tal que
es mantingui la distància de seguretat, es limitaran les zones de bufet amb
control d'accessos i recorreguts marcats per a evitar aglomeracions i per a
garantir la correcta manipulació dels aliments. A més, als accessos al bufet
serà obligatori rentar-se les mans amb gels hidroalcohólics que se situaran a
les entrades, així com portar mascareta en tota la zona de bufet. En el cas del
complex Evenia Zoraida Resort i Evenia Monte Alba el bufet serà assistit: un
cambrer serà l'encarregat de manipular els aliments i servir-los als clients.

PODRÉ SERVIR-ME JO MATEIX@ AL BUFET?

Sí, per a garantir la separació entre les taules es reduirà el seu número.

HI HAURÀ MENYS TAULES EN EL MENJADOR?

Si, sempre que hi hagi suficient espai lliure disponible i es puguin garantir els
espais de separació entre grups de taules.

PODRÉ ASSEURE'M AMB ELS MEUS AMICS I FAMILIARS AL
MENJADOR?

Si, els serveis del MiniClub estan garantits, encara que es reduirà l'aforament
per a garantir les distàncies de seguretat. Els pares i menors de 4 anys no
podran accedir-hi.

HI HAURÀ MINICLUB?

No, es procedirà a netejar les gandules després de cada ús però no
s’assignaran gandules a persones. A més, se separaran entre elles per
garantir les distàncies de seguretat.

LES GANDULES ESTARAN ASSIGNADES SEMPRE A LA
MATEIXA FAMÍLIA?



PREGUNTES FREQUËNTS

MÉS INFORMACIÓ A CA.EVENIAHOTELS.COM/CORONAVIRUS

Del 26 de Juny al 4 de Juliol: 2 Restaurants
Del 5 de Juliol al 31 de Juliol: 3 Restaurants
Des de l’1 d’Agost: Els 4 restaurants temàtics estaran oberts
simultàniament.

Els restaurants temàtics estaran oberts amb una limitació d'aforament. A
causa d'aquestes limitacions, els restaurants temàtics obriran de manera
gradual. A les nits (sopars temàtics):

ESTARAN OBERTS ELS RESTAURANTS TEMÀTICS? (NOMÉS
EVENIA ZORAIDA RESORT)

Si, amb un funcionament semblant a les àrees de bufet.

HI HAURÀ SNACKS?

L'únic servei no disponible serà la discoteca d'Evenia Olympic Resort. Per
aquest motiu, s’amplia l’horari de bars i el servei Tot Inclòs. El servei de bar
finalitzarà a les 24:00h (ja no se servirà a partir d’aquesta hora) i els bars
tancaran a la 01:00h. No obstant, la discoteca d'Evenia Zoraida Resort
romandrà oberta fins a les 02:00h i els bars tancaran a les 24:00h.

A l’Evenia Olympic Resort, per motius de seguretat, no hi haurà transfer
gratuït a la platja.

HI HAURÀ ALGUN SERVEI NO DISPONIBLE?

El gimnàs romandrà obert però amb limitacions d'aforament per a garantir una
major seguretat, unes condicions higièniques òptimes i evitar aglomeracions.
L’spa romandrà tancat (Evenia Olympic Resort).

PODRÉ UTILITZAR EL GIMNÀS I L’SPA?

Això depèn de les mesures que marqui el Ministeri de Sanitat. Segons la
legislació vigent actualment, l'ús de màscara és obligatori en espais tancats.

HAURÉ DE PORTAR MASCARETA?

Serà igual de divertida que sempre 😉 . Es prioritzaran les activitats a l'aire
lliure per a poder gaudir de les nostres àmplies zones enjardinades i garantir
les mesures de distanciament social.

COM SERÀ L’ANIMACIÓ?


