HYGIËNE EN VEILIGHEIDSMAATREGELEN
We hebben de nodige maatregelen genomen
en vragen u aan de normen te voldoen .
Gezien de huidige situatie van de pandemie COVID-19, heeft Unisub L'Estartit zich op een verantwoorde
manier voorbereid. Alle protocollen en maatregelen die zijn gedefinieerd door het ministerie van
Volksgezondheid worden opgevolgd met als prioriteit de veiligheid van onze klanten en werknemers. Voor
de veiligheid van ons allemaal heeft Unisub L'Estartit hygiënische en veiligheidsmaatregelen genomen die
het algemeen welzijn bevorderen en bijdragen aan de controle en bestrijding van Covid 19. We zijn blij
deze maatregelen met u te delen en vragen uw medewerking bij naleving van de gedefinieerde
bepalingen.
Voor aankomst
We raden aan om alle reserveringen vooraf te maken, bij voorkeur per e-mail. Om te reserveren vragen
we u om ons uw geldige duikkwalificatie, duikverzekering en medisch certificaat toe te sturen. Na
ontvangst van deze documenten krijgt u van ons een verklaring van verantwoordelijkheid en naleving
welke u moet invullen, ondertekenen en retourneren.
Tijdens het verblijf
De veiligheidsafstand tussen personeel en klanten wordt in principe in alle delen van ons duikcentrum
gehandhaafd en lichamelijk contact wordt vermeden. Deze veiligheidsafstand zal op de boot niet altijd
mogelijk zijn, daarom raden wij alle klanten aan om hun eigen mondkap of gezichtsscherming te
gebruiken. Al onze medewerkers gebruiken een mondkap om de veiligheid te garanderen. Voordat u te
water gaat of verlaat vragen we u uw duikmasker en automaat pas af/op te doen als u deze door uw
mondkapje of scherm kunt vervangen. Desinfecteer uw handen waar mogelijk zowel bij het betreden of
verlaten van het duikcentrum en boot. Maak gebruik van de verschillende desinfectie mogelijkheden die bij
onze faciliteiten aanwezig zijn. Spuug niet in je masker �, aan boord is een anti-condens spray
beschikbaar. Indien nodig , voor het aan boord gaan zal uw lichaamstemperatuur gemeten worden. De
duikuitrusting moet in een gesloten duiktas worden vervoerd. Open tassen of kisten zijn niet toegestaan.
De duikuitrusting zult u in uw lokale accommodatie (huis, hotel, appartement, camping ...) moeten
reinigen. Indien u de uitrusting huurt dan zal deze door de medewerkers van het duikcentrum
gedesinfecteerd worden volgens de vastgestelde procedures.
Reiniging en desinfectie
Ons team is geïnformeerd en opgeleid om te voldoen aan het interne protocol voor COVID-19. We
garanderen regelmatige schoonmaak en desinfectie van al oppervlakken en besteden speciale aandacht
aan alle materialen die direct in contact staan met mensen. Alleen gecertificeerde en biologisch
afbreekbare desinfectiemiddelen worden gebruikt. Zowel in het duikcentrum en op de duikboot (Triton) is
een ozon desinfectiemachine geïnstalleerd, zodat desinfectie zonder uitzondering alle delen van de boot
bereikt. Al deze reinigings- en desinfectieprocedures moeten grondig worden uitgevoerd en kunnen
vertragingen veroorzaken bij het vertrek van de boten, hiervoor onze excuses. We vragen al onze klanten
om op tijd bij de boot te zijn om eventuele verdere vertraging te voorkomen.
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