
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiències sense preocupacions 
La teva salut i el teu benestar són la nostra prioritat 

 
 

En els 35 anys d’història, la nostra prioritat ha estat sempre garantir la 

salut i el benestar dels nostres clients i treballadors. A AQUA Hotel 

volem que continuïs gaudint dels nostres hotels i visquis experiències 

sense preocupacions. Volem compartir amb tu les mesures que hem 

adoptat, complint amb les actuals indicacions governamentals i 

sanitàries. 

Per aquesta raó hem creat el segell Safe & Care by AQUA Hotel. 

Aquest protocol de mesures i directrius està elaborat d’ acord amb les 

recomanacions actuals del Ministeri de Turisme i el Ministeri de Sanitat. 

Volem que gaudeixis de la teva estada amb la màxima tranquil·litat. 

 

 
1. PROTOCOLS DE NETEJA I DESINFECCIÓ 

Hem reforçat i incrementat la freqüència de tots els protocols de neteja 

a superfícies, zones comuns, cuines i parament. 

• Intervenció especial als equipaments amb major contacte, com per 

exemple els comandaments de TV, telèfons, aixeteria, penjadors, etc. 

• Ventilació de l’habitació d’almenys 10 minuts. 

• La neteja es realitzarà sense la presència dels clients. 

• Servei de minibar a l’habitació només disponible sota petició. 

 
2. RESTAURACIÓ 

Hem adaptat la nostra oferta gastronòmica amb nous conceptes de serveis 

per garantir la seguretat i el benestar dels nostres clients. Per això disposem 

d’un bufet assistit incorporant plats individuals, i ampliant varietat i cocció al 

gust al show cooking; sempre cuidant els estàndards de qualitat. 

• Es controlaran els aforaments, i en cas necessari, s’organitzaran torns. 

• Disposició de gel de  mans a l’entrada del restaurant. 

• Disposició de cartelleria informativa d’higiene i seguretat. 

• Les cartes i l’oferta gastronòmica es disposarà en format digital a través 

de codi QR i també es disposarà de la carta en format tradicional 

desinfectada. 

 
3. SEGURETAT I DISTANCIAMENT SOCIAL 

Hem adaptat el mobiliari a les zones nobles, piscines, fitness, spa, lobby, 

salons, bars i restaurants. 

• Informació a través dels tòtems digitals. 

• Mampares de seguretat en els diferents departaments. 

• Es recomana l’ús de l’ascensor a persones de la mateixa unitat familiar. 

• L’hotel disposa de termòmetre per prendre la temperatura a distància. 

• Als clients que mostrin símptomes compatibles amb la COVID-19 se’ls 

aplicarà el protocol específic establert per les autoritats sanitàries. 

 

4. FORMACIÓ I MATERIAL DE PROTECCIÓ PERSONAL 

Hem format els nostres equips per vetllar per la seva seguretat realitzant 

nous protocols operatius anti COVID-19. Oferim elements de protecció a les 

instal·lacions als nostres clients si forà necessari. Els nostres treballadors 

disposen del material necessari per fer la seva feina amb totes les garanties 

necessàries. 

Els nostres proveïdors accedeixen a les nostres instal·lacions complint les 

mesures de seguretat necessàries. 

 
 

5. SALUT TREBALLADORS 

Disposem d’un protocol intern de formació i detecció anticipada. Els nostres 

treballadors han estat formats per aplicar protocols i pràctiques de seguretat 

adaptats a la regulació sanitària.  

 
 

6. EXPERIÈNCIA DIGITAL 

Oferim solucions tècniques i digitals per evitar o reduir el contacte directe 

entre persones. Serveis com el pre check-in o la digitalització de cartes de 

restauració amb codi QR. Tòtems digitals informatius. 

Els clients podran realitzar un pre check-in via email per reserves realitzades 

a la nostra pàgina web. Uns dies abans de l’arribada rebran un correu 

electrònic invitant-los a realitzar part del check-in de forma online. A la seva 

arribada només hauran d’identificar-se i tindrem la seva documentació 

preparada. 

 
 

7. ANIMACIÓ I ENTRETENIMENT 

Programes d’animació  infantil, esportiva i per adults dissenyats amb total 

seguretat. 

• Les activitats o competicions seran per un màxim de 20 persones, i es 

duran a terme preferentment a l’aire lliure.  

• Gel desinfectant de mans a l’entrada d’àrees recreatives. 

• S’incrementarà la freqüència de la neteja i desinfecció de les zones 

d’activitat. 

 
 

8. PISCINES 

Adaptem l’entorn de les nostres piscines segons reglament. 

• Es respectarà la distància de seguretat en el cas que sigui necessari. 

• Es reforçarà la freqüència de les tasques de neteja i desinfecció. 

 

9. SPA I FITNESS 

Accés com sempre amb cita prèvia. Mantindrem les instal·lacions amb 

higiene rigorosa i aforament limitat. 

• Augment de la freqüència de neteja i desinfecció de superfícies, mobiliari, 

baranes, poms, gandules, etc. 

• Es disposarà de gels hidroalcohòlics. 

• Esterilització d’utensilis de treball. 

• Neteja i desinfecció de les cabines després de cada ús. 

• Disposaran d’assecadors per mans i s’evitaran les tovalloles. 

 
 

10. CERTIFICACIONS 

Els nostres serveis i procediments són certificats anualment amb la ISO 

9001:2015 i ara també per la nova certificació Safe travels primer segell 

mundial de seguretat e higiene del món que certifica que es compleixen els 

estàndards internacionals d’higiene i bioseguretat. Per això comptem amb 

un líder en l’àmbit mundial, SOCIETÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE 

(SGS) que ens audita anualment per garantir la seguretat de tots els 

procediments. 

 
*Aquestes mesures de prevenció estan subjectes a possibles modificacions pel Ministeri de 

Sanitat o autoritats governamentals. 

 
Per més informació dirigir-se a: 

info@aquahotel.com o +34 937 678 774. 

Safe 
Ca&re 
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