COVID-19 zasady higieny i bezpieczeństwa w AWS
Algarve Watersport stawia Twoje zdrowie i bezpieczeństwo na
pierwszym miejscu! Poniżej możecie się zapoznać ze środkami
podjętymi przez Algrave Watersport, aby zapewnić Wam
relaksujący wypoczynek oraz możliwość uczestniczenia w
naszych kursach.

Szkolenie naszego zespołu

- Obowiązek noszenia masek w zamkniętych pokojach
- Uży wanie rękawiczek podczas pracy z jedzeniem i napojami
- Regularne mycie rąk
- Zachowanie minimalnej odległości 1,5 m
- Brak kontaktu fizycznego
- Zwracanie uwagi na objawy podobne do koronawirusa

Zapewnienie sprzętu ochronnego

- Maski i rękawiczki dostępne dla naszych gości
- Środki dezynfekujące dostępne po wejściu do obozu i na obszarach wspólnych

Zmiana układu i sprzątania campa
- Wszystkie pokoje są teraz pokojami dwuosobowymi z własnymi łazienkami.
Możl iwe są wyjątki, gdzie ilość lóże k jest większa, a łazienka dzielona, tylko dla
rodzin i osób mieszkających w 1 gospodarstwie domowym
- Pościel jest prana w 60 °C i specjalnym detergencie
- Pokoje są nieuży tkowane tak długo, jak to możl iwe, zanim pojawia się nowi
goście- Wszystkie pokoje są wietrzone kilka razy dziennie
- Dezynfekcja wszystkich powierzchni kilka razy dziennie
- Każd y pokój ma przydzielone leża ki na basenie

Bezpieczeństwo przy spożywaniu posiłków

- Wydłużo ny czas posiłków, tak aby w jadalni było jak najmniej gości w tym
samym czasie
- Jedzenie podawane we wcześniej przygotowanych porcjach, nie ma bufetu
- Maski i rękawiczki obowiązkowe dla staffu kuchni, również podczas
przygotowania posiłków
- Zmieniliśmy rozmieszczenie stołów, aby zagwarantować bezpieczne
odległości

Lekcje

- Każd y gość obozu otrzymuje własna piankę, na czas pobytu na kampie
- Grupy będą mniejsze, z mniejszą ilością uczniów przypadających na instruktora
- Trzymamy się z dala od innych szkółek na plaży i w wodzie
- Dezynfekcja sprzętu po każd ym uży ciu
- Każd y uczeń trzyma tylko jeden sprzęt podczas kursu
- W transferach na plażę będzie zawsze jedno wolne miejsce między gośćmi. W
trasie, maski są obowiązkowe

W razie pytań czy wątpliwości jesteśmy zawsze do Waszej dyspozycji.
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