
 

 
MESURES I NORMES  PREVENTIVES  PER MINIMITZAR  

EL RISC DE COVID19 
 

El nostre parc, gracies a la seva configuració és propici a la distanciació social. La visita lliure, la llargada del 
camí i la superfície del parc permeten circular pels camins amb tota fluïdesa, fins i tot en un pic d’afluència ,en 
un recorregut de més de 3 km.  
 
 

 
El que necessiteu saber  ABANS  de la vostra visita: 

 
 

  
Portar mascareta: no és obligatòria però és recomanable, sobretot 
per si voleu entrar a la botiga, als banys, fer una volta amb poni: per 
entrar amb els animals de la granja i les marmotes o per si en algun 

moment no és possible mantenir la distancia de seguretat entre 
famílies. 

 
 
 
 

Preferentment, fer el pagament amb tarja bancària. 
 

 
El que necessiteu saber DURANT la vostra visita: 

 
 
 
 

   
Us demanem de respectar la distancia de 

seguretat de 2 m. entre famílies dins el parc. 

 

Us demanem de rentar-vos les mans abans de 
començar la visita i al acabar-la. 

En la zona de la granja i de les marmotes es demana 
l’ús de guants i masquereta. 

 

Us demanem de NO TOCAR  les barreres de 
seguretat i delimitació d’espai dels animals que 

habiten al parc, ja que l’interior del parc es 
considera zona bruta, no desinfectada. 

   

  

Us demanarem d’encarregar els entrepans, pizzes, alimentació. 
Tant si és per emportar com per menjar in-situ ja que les taules seran 

limitades i reservades segons comandes. No es permetrà entrar 
menjar de l’exterior fins a noves ordres. 

Instal·lacions i serveis tancats/semi-oberts L’àrea de pic-nic del riu i l’àrea 
infantil,  a la meitat de recorregut, es pot usar sota responsabilitat dels usuaris 

i amb estovalles, que les pot portar el visitants o  de paper que es poden 
adquirir al bar del parc (50 cèntims). El  bar de la zona del riu estarà obert 

segons afluència de visitants. així com l’àrea infantil, banys i bar de la 
L’inflable de la zona de pic-nic del mirador dels ossos està tancada. 

 
La compra del tiquet  d’entrada suposarà  la conformitat  

amb les normes anteriorment especificades. 
 

Aquestes mesures estan en procés continuo d’avaluació i millora per tal d’adaptar-se als 
canvis. Aconsellem consultar-les el dia anterior a la visita. 


