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PROTOCOL COVID-19 
 

L’Estació d’Esquí de Masella compleix amb tots els protocols per evitar el contagi de la 

COVID-19, en tots els seus processos i en totes les mesures preventives adreçades al 

personal i als esquiadors, seguint els requisits exigits per les autoritats sanitàries.  

MESURES DE L’ESTACIÓ 

-Mantenir distancia amb els altres esquiadors. 

-Aforament limitat en espais tancats ( lloguer, Oficines d’Atenció a l’Esquiador, 

botiga, bars i restaurants). 

-Mesures específiques COVID-19 d’obligat compliment a tot el personal.  

-Cues dels remuntadors amb mascareta obligatòria.  

-Remuntadors a plena ocupació, al tractar-se d’instal·lacions a l’aire lliure, amb 

mascareta obligatòria. 

-Afavorir, a l’embarcar els passatgers en els telecadires, que es mantinguin els 

grups estables (Grups amb autocar, clubs d’esquí, escoles, escoles d’esquí i 

famílies). 

-Higiene i desinfecció amb freqüència alta en els espais tancats. 

-Dispensadors de gel hidroalcohòlic en llocs estratègics. 

-Equipament amb mampares protectores a tots els espais tancats en què hi hagi 

una relació directe entre els esquiadors i el personal. 

-Prohibit fumar per llei, a l’aire lliure, quan no es pot garantir la distancia de 

seguretat mínima de 2 m.     

MESURES ADREÇADES A TOTS ELS ESQUIADORS 

A tots els esquiadors s’exigeix complir les mesures preventives generals de Masella 
Zona Segura, que passen per les pautes bàsiques de mans, distancia i mascareta i que 
són: 

-Mantenir la distancia de seguretat 

-Fer ús de la mascareta sempre, menys quan s’esquia  

-Rentar-se les mans amb freqüència 

-Prioritzar el pagament amb targeta / mòbil en els serveis de l’estació 

 

MESURES ADREÇADES ALS GRUPS D’ESQUIADORS 

-Afavorim que els grups, tractats com a grups bombolla, que provenen del mateixa 

classe de l’escola, famílies, grups en autocar, clubs i escoles d’esquí es mantinguin 

sempre com a grups estables. 
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-Demanem interrelacionar-se presencialment el mínim possible amb d’altres grups 

estables que estiguin a l’estació. 

Grups estables en escolars, famílies i grups en autocar en: 

-La recollida del material d’esquí en el servei de lloguer simultàniament amb el 

mateix grup. 

-Les classes d’esquí amb el mateix monitor, sense barrejar cursetistes amb altres 

grups. Màxim 10 cursetistes/grup. 

-Al guardar el material en el servei de guardaesquís de forma simultàniament 

amb els membres del mateix grup estable i sempre mantenint les distancies de 

seguretat amb altres grups. 

-La devolució del material d’esquí en el servei de lloguer simultàniament amb el 

mateix grup estable. 

-En l’embarcament i en el trajecte dels telecadires. 

Clubs d’Esquí i Escoles d’Esquí: 

-Els clubs d’esquí han d’integrar en les seves mesures internes les següents pautes 

bàsiques:  

-Entrenaments i classes d’esquí amb grups al màxim d’estables, en què no hi 
hagi interrelació amb d’altres grups. 

-Entrades i sortides dels clubs d’esquí esglaonades en l’inici i la fi de les classes 
o les sessions d’entrenament per tal d’evitar aglomeracions. 

-Definició de nous punts de trobada, aprofitant també les altres portes d’entrada 
(Coma Oriola i La Pia) o en sectors del domini pels esquiadors experts (Cap del 
Bosc, Pla de Corda, etc.) per tal d’evitar aglomeracions. 

-Les escoles d’esquí, durant les classes d’esquí, han d’anar amb el mateix monitor, 

sense barrejar cursetistes amb altres grups. Màxim 10 cursetistes/grup. 

PROTOCOLS D’ÚS DELS GUARDAESQUÍS 

Els guardaesquís estaran en funcionament. Dins l’espai caldrà portar mascareta, vetllar 

la higiene de les mans i mantenir la distància social. I, com a mesura preventiva, es 

marcarà un temps màxim per recollir o deixar el material de 10’ per taquilla, amb 

independència del número d’equips que hi hagi en cada taquilla. 

 

NOTA: Aquestes són les mesures de l’estació a l’inici de la temporada. Si les autoritats 

sanitàries varien les mesures o hi ha nova legislació, Masella s’adaptarà a les noves 

circumstàncies amb la modificació o adopció de noves pautes. Si hi ha canvis en les 

mesures Masella ho notificarà. 

LA VOSTRA SALUT ÉS LA NOSTRA PRIORITAT, PERÒ QUE LA COVID-19 

NO ES PROPAGUI ÉS RESPONSABILITAT DE TOTS 


