
 

 
  

PROTOCOL DE SEGURETAT I HIGIENE PER A LA PREVENCIÓ DEL COVID-19  
PORTANTE - COVID19  
1. Es recomana arribar amb el cotxe fins a l'aparcament gratuït del Parc Jumpland Aventura. Els 

clients han de circular per la seva dreta en els camins d'accés a parc, mantenint la distància de 
seguretat interpersonal al creuar-se. 
 

2. L'àrea de recepció-informació disposa de mesures específiques de protecció (mampara 
transparent, pantalles individuals i mascaretes), així com de mitjans de pagament contactless 
(targeta, mòbil) per reduir a el màxim la possibilitat de contagi. 
 

3. Les reserves es realitzaran exclusivament on-line, amb reserva prèvia, per racionalitzar els 
fluxos de visitants. Mitjançant la web: www.jumplandaventura.com  
 

4. Les activitats es realitzaran en grups reduïts, mantenint la distància de seguretat interpersonal 
entre els grups diferents i grups de convivents. Es prega puntualitat en els horaris, no arribar 
abans ni després de l'horari previst. 
 

5. Jumpland Aventura realitza un estricte control dels protocols de desinfecció en tot el parc, amb 
especial atenció a les zones de restauració i lavabos, on els clients tindran a la seva disposició 
dispensadors de gel hidroalcohòlic. 
 

6. Les sessions de briefing, a més del contingut propi de la iniciació, inclouran recordatoris sobre 
mesures bàsiques d'autoprotecció davant de l'Covid-19: mantenir les distàncies de seguretat, no 
tocar-se la cara, rentar-se les mans, ús de guants i mascareta, etc. . 
 

7. Jumpland Aventura segueix un procediment d'equipament i des-equipament d’arnesos (EPI) que 
redueix al màxim el contacte entre els monitors i els clients. Cada usuari estarà equipat només 
sota la responsabilitat i instruccions del monitor.  Si cal, el monitor pot ajudar al client, en aquest 
cas, el monitor estarà equipat amb una mascareta protectora o visera i s'intervindrà des del 
darrere. Aquest procediment inclou un sistema que garanteix la diferenciació i separació entre 
EPI usats i desinfectats. 
 

8. Durant l'activitat i per respectar la distància mínima de 1,5 m, només s'acceptarà una persona en 
una activitat (joc-pont), i mai podrà haver més d'una persona a cada plataforma, llevat que es 
tracti de membres d'una mateixa unitat familiar. Els monitors han d'exercir la seva funció de 
control i coordinació de forma especialment vigilant des del terra, que es realitzarà sense 
mascareta per garantir la seva capacitat de visió i comunicació. 
 

9. Els clients hauran de realitzar les activitats sempre proveïts de guants de tela amb capacitat 
d'aïllament higiènic, per evitar contacte manual directe amb els elements de parc (tirolines, 
ponts tibetans, etc.). Si els clients no els porten amb si, se'ls proporcionaran (vendre a un cost 
bàsic) a Jumpland Aventura. Es seguirà un protocol d'higiene de mans i guants. 
 

10. No s'oferiran cascos del propi parc als clients, excepte en activitats que requereixin 
específicament la seva utilització, ja que constitueixen un focus evident de contagi i amb prou 
feines té efectes positius en activitats de baix risc. 
 

11. La higiene de l'EPI i la desinfecció dels equips es reforçaran, segons les recomanacions dels 
proveïdors i després de cada ús. 


