INDICACIONS QUE CAL SEGUIR
PER A L'ACCÉS A AQUEST CENTRE
COMERCIAL D'ACORD AMB LA
NORMATIVA DE SANITAT

CORONAVIRUS

COVID-19

Vetllem per la seguretat dels nostres clients, per
això us demanem que, si us plau:
 Respecteu les limitacions d'AFORAMENT d'aquest centre
comercial, així com l'aforament específic que s'indica en cada

L'AFORAMENT
d'aquest centre comercial
és de:

establiment. Si us heu d'esperar, feu-ho fora del centre.

 És OBLIGATORI l’ús de mascareta.
 Manteniu en tot moment la distància de seguretat de 1,5
metres.

 Només es permet la permanència de clients a les zones comunes
per al trànsit entre els establiments comercials, a excepció de
la zona de restauració.

 Està prohibit l'ús de les zones recreatives com ara zones

En aquest establiment
posem a disposició
del públic gel
desinfectant i
papereres

infantils, ludoteques o àrees de descans.

 L'ús de lavabos familiars i sales de lactància es restringeix
a una única família. Les persones dependents poden entrar-hi
acompanyades.

 Eviteu fer servir l'ascensor. Si és del tot necessari, l'ús es limita a
una sola persona. Les persones dependents poden anar amb
un acompanyant.

 Seguiu en tot moment la senyalització de seguretat marcada
en aquest centre i les indicacions del nostre personal.

Per la vostra tranquil·litat,
us informem que fem
la neteja i desinfecció
de les nostres
instal·lacions d'acord
amb el que estableixen
les autoritats sanitàries

RECORDEU! LES MESURES HIGIÈNIQUES DE PREVENCIÓ
1,5 m

Renteu-vos les mans
amb regularitat amb
sabó o una solució
alcohòlica; és la
mesura principal per a
evitar el contagi

Manteniu la
distància de
seguretat


Cobriu-vos la boca
quan tossiu amb un
mocador d'un sol ús o
amb l'avantbraç

No us toqueu els ulls,
el nas ni la boca
amb les mans sense
rentar

NO ACUDIU A AQUEST CENTRE si presenteu

símptomes compatibles amb la COVID-19: febre,
tos, dificultat respiratòria i malestar general.

Pla d'activitats preventives de la Seguretat Social 2020

Utilitzeu la
mascareta. I guants
quan s'indiqui

GRÀCIES
PER LA VOSTRA

COL·LABORACIÓ

