PROTOCOL per a les Passejades guiades
en la situació de post COVID-19
(adreçades als USUARIS)
Juny 2020

Objecte:
És objecte del present document adaptar l’activitat de Passejades guiades
a la nova situació provocada per la COVID-19 i evitar el contagi entre
individus. Especificació UNE 0066-12 (2020).
Abast:
Aquest document s’aplica als usuaris del servei de Passejades guiades de
la Xarxa de Parcs Naturals, des del final del període d’alarma de la COVID19 establert el 21 de juny i durant tot l’any 2020, o fins que les autoritats
sanitàries indiquin adoptar altres mesures preventives per possibles rebrots
de la malaltia.

Definicions:
Passejades guiades: programa promogut per la Xarxa de Parcs Naturals
que té per objectiu facilitar un millor coneixement del patrimoni natural i
cultural de cada espai natural protegit. Estan adreçades tant als visitants
com als habitants dels municipis de cada parc. Es tracta d’itineraris guiats
per un expert coneixedor del territori d’una durada aproximada de dues a
quatre hores i que ajuda els participants a descobrir i interpretar l’entorn del
parc i els seus municipis.
COVID-19: Malaltia causada pel coronavirus SARS-CoV-2 declarada
pandèmia l’11 de març de 2020 per l’Organització Mundial de la Salut.

Responsables:
· Empresa contractista de cada una de les Passejades guiades en cada
parc.
· Treballadors de l’empresa contractista o gestora del programa de
Passejades guiades a cada parc.
· Direcció de cada parc.
· Cap de la Unitat d’Ús Públic i Educació Ambiental de la direcció
territorial corresponent.

Descripció:
· Realitzar la inscripció prèvia a l’execució de l’activitat, bé per telèfon o
correu electrònic.
· Nombre màxim de participants: 20 persones.

· Donar a conèixer la Declaració de compromís per part de l’usuari (i
dels menors que en sigui responsable), tot assumint:
· Les mesures a adoptar per evitar el contagi de la malaltia.
· Les condicions de cancel·lació en cas d’usuaris amb
simptomatologia compatible amb la COVID-19.
· El reconeixement de l’autoritat del guia de l’activitat en relació
al compliment de les mesures de seguretat establertes.
· I, en general tot allò contemplat en el present document i el
que en cada moment dictamini l’autoritat sanitària competent.
· Procurar mantenir una distància mínima interpersonal de seguretat de
2 m, tot evitant qualsevol contacte físic amb el guia i amb la resta
d’usuaris que no siguin del mateix grup familiar.
· Portar mascareta durant el desenvolupament de l’activitat.
· Rentar-se les mans amb hidrogel desinfectant abans d’iniciar l’activitat
i en finalitzar-la.
· Recollir i endur-se per part de cada usuari els residus que hagi pogut
generar en el desenvolupament de l’activitat.
· No compartir cap mena de material entre persones si no ha estat
degudament desinfectat entre ús i ús (roba, bastons, guies de camp,
lupes, prismàtiques, pots, etc.).
· En cas que es comparteixin vehicles privats pels desplaçaments, cal
respectar les mesures de seguretat que l’autoritat competent estableixi
en cada moment.
· Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca durant tot el recorregut.
· Els usuaris podran fer l‘avaluació posterior de l’activitat mitjançant
correu electrònic adreçat al gestor de l’activitat.

Material (a portar pels usuaris):
· Bossa exclusiva per a residus
· Hidrogel
· Mascareta
· Material propi del senderisme a criteri de l’usuari

