INFORMACIÓ CIUTADÀ
“L’AMPOLLA, DESTINACIÓ COVID-SAFE”
Davant la situació que ens trobem a causa del Covid19 i situant-nos a les portes de
l’estiu, l’Ajuntament amb l’Associació d’Empresaris de l’Ampolla, volem presentar-vos
el nostre PLA INTEGRAL DE PREVENCIÓ COVID-SAFE que ens permetrà oferir l’Ampolla
com un destí turístic amb el mínim risc de contagi.
Estem davant d’una situació sense precedents i li farem front amb la INFORMACIÓ i la
PREVENCIÓ; per tant, ens cal ACTUAR i estar preparats per autoprotegir-nos i donar
confiança a tots els qui ens visitin. Aquesta mesura és clau per una recuperació ràpida.
QUÈ HEM DE FER?
Ens hem de formar per:
•
•
•
•
•

Saber com és.
Com es combat.
Com se’l té controlat.
Com ens hem de protegir.
Com hem de protegir-vos.

COM HO FAREM?
•

•
•
•

Formació online a la pàgina Web https://www.ampolla.cat/covid-safe
Si no teniu possibilitat d’accedir-hi, es pot facilitar impresa.
És gratuïta.
Utilitza mascaretes
Renta’t sovint les mans.
Utilitza guants.

QUI HO HA DE FER?
•
•
•

Els establiments amb el seu propi pla.
Visitants i turistes: adherint-se al pla.
Ciutadans de l’Ampolla: adherint-se al pla.

ANIMEU-VOS I ADHERIU-VOS A L’AMPOLLA, DESTINACIÓ COVID-SAFE
TU. LA NECESSITES I L’AMPOLLA, ET NECESSITA.
ENS EN SORTIREM TOTS JUNTS!!!

perquè

INFORMACIÓ TURISTES I VISITANTS
“L’AMPOLLA, DESTINACIÓ COVID-SAFE”
Benvinguts a l’Ampolla!
Gaudeix amb seguretat sanitària, amb confiança i tranquil·litat.
A l’Ampolla ens hem preparat i format en la gestió del Covid19.
Ens hem de formar per:
•
•
•
•
•

Saber com és.
Com es combat.
Com se’l té controlat.
Com ens hem de protegir.
Com hem de protegir-vos.

L’Ajuntament de L’Ampolla i l’Associació d’Empresaris (ADELA) han desenvolupat un
pla de prevenció per al Covid19 que permet oferir l’Ampolla com un destí turístic amb
el mínim risc de contagi.
Et convidem a formar part del COVID-SAFE!
COM?
•
•

Amb pautes d’autoprotecció i protecció dels altres.
Entrar a la pàgina Web https://www.ampolla.cat/covid-safe i fer la fer la
formació (GRATUÏTA)

RECORDA:
•

Utilitza la mascareta
 Per accedir als establiments (obligatori)
 Per la lliure circulació

•

Renta’t sovint les mans.

•

Utilitza guants.
L’AMPOLLA VETLLA PER TU!!!!

