FUNCIONAMENT DE L’ALBERG LA COVA
Per tal de fer la vostra estada el més agradable possible us fem les següents recomanacions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

No mengeu a les habitacions.
Abans del darrer esmorzar deixeu l’equipatge fora de les habitacions per tal de poder repassar que no us deixeu res i que les instal·lacions
estan tal i com us ho vàreu trobar.
Quan una persona presenti símptomes compatibles amb la Covid-19, s’han de posar en marxa els protocols establers en el
dossier del curs, i posar-la en aïllament.
Disposeu d’una habitació extra en el cas que algú es posés malalt i necessités estar aïllat. És important que la utilitzeu per evitar
contagis.
Teniu els telèfons d’emergències al taulell que hi ha entrant al menjador. Si algun nen/a ha d’anar al metge d’urgències a Balaguer cal
que truqueu a un taxi per al transport o a una ambulància.
Respecteu els horaris dels àpats (esmorzar 9h, dinar 13:30h, sopar 20:00h). Si pel que fos voleu modificar‐los heu d’avisar a la cuinera
amb antelació.
No bloquegeu les sortides, en cas d’emergència heu de poder sortir ràpidament.
El menjar us l’heu de servir vosaltres. Al acabar els plats han d’estar escurats (utilitzeu la brossa corresponent per cada residu) i desats a
les aigüeres. La cuinera s’encarregarà de netejar‐ho tot i tornar‐ho a deixar al seu lloc, inclòs el berenar. Disposeu d’estris de neteja
(motxo i escombra) per mantenir net el menjador després dels àpats. Els trobareu al pati interior.
Si utilitzeu estris per beure o menjar entre àpats, quan no hi ha personal de l’alberg, és responsabilitat vostra deixar‐ho tot net i desat en
el seu lloc (plats, gots, coberts, etc.).
Vigileu que els nens no pugin als radiadors, són elements delicats que fàcilment es poden fer malbé (els danys correran a càrrec de
l’escola).
ESPEREM QUE LA VOSTRA ESTADA SIGUI AGRADABLE I ENS TORNEU A VISITAR BEN AVIAT.

Moltes gràcies!
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