
 
 

 
 

 
MESURES COVID-19 
 

Guies Ama Dablam adoptarem mesures de seguretat perquè tots els participants puguin 

gaudir al màxim de les nostres activitats minimitzant el risc de contagiar-nos! 

En la part de BARRANQUISME, els neoprens  jaqueta, pantaló, escarpins, guants i mascareta 

seran desinfectats amb productes de Wetsuit Care que són uns desinfectants que no fan mal 

bé el medi ambient i fan que desaparegui qualsevol rastre de bacteris i virus (Covid19). De 

totes maneres un cop desinfectats els neoprens els deixarem 72h apartats de la resta per 

eliminar qualsevol rastre de covid19. Nosaltres us proporcionarem la mascareta de neoprè, 

que utilitzarem només quan no es pugui garantir la distància de seguretat.  

Pel que fa als arnesos, mosquetons, descensors tipus 8, cascs i cordes  les deixarem 72h tal i 

com  es  recomana, apartats de la resta de material per eliminar el virus si hi és, ja que, no és 

possible netejar-los amb cap producte sense fer mal bé aquest material. 

Els grups per realitzar l’activitat a la primera fase seran de màxim 4 persones tal i com 

recomana la FEDME. Més endavant els grups podran ser de 8 persones. Això fa que les 

activitats siguin més personalitzades i per tant molt millor per a tothom. 

En la part de VIES FERRADES, el material que utilitzem com els arnesos, dissipadors, cascs, 

cordes  els deixarem 72h tal i com es recomana, apartats de la resta de material per eliminar el 

virus si hi és, ja que, no és possible netejar-los amb  cap producte senes fer mal bé aquest 

material. 

Guies Ama Dablam us proporcionarem uns guants nous per a cada participant que us podreu 

quedar.  

Els participants haureu de portar una mascareta cada un per si un cas en algun moment no 

podem garantir la distancia de seguretat. La mascareta si que cada un ha de portar la seva 

particular. 

Els grups per realitzar l’activitat a la primera fase seran de màxim 4 persones tal i com 

recomana la FEDME. Més endavant els grups podran ser de 8 persones. Això fa que les 

activitats siguin més personalitzades i per tant molt millor per a tothom. 

En la part de SENDERISME caldrà mantenir distancia de seguretat i si això en algun moment no 

és possible haurem d’utilitzar la mascareta. La mascareta si que cada un ha de portar la seva 

particular. 

Els guies de l’activitat la Raquel o l’Esteve sempre prendrem les mateixes mesures de 

seguretat, guants, mascareta i tot el material desinfectat. 
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