
Carta de compromís individual per l’estància al Refugi de l’Illa  

de forma segura, per mi i pels altres. 

 

Dins dels context sanitari relacionat amb la COVID-19, la responsabilitat individual de 

cadascú per limitar els efectes de la pandèmia és fonamental. També és el cas a la muntanya, 

i més precisament dins d’un refugi. Els guardes hem adaptat l’organització i el funcionament 

dels refugis per poder acollir-vos amb les millors condicions possibles. El respecte de les 

mesures i els protocols establerts és essencial. 

Per aquest motiu, per confirmar la meva estància al Refugi de l’Illa, 

Atesto per la present: 

 Ser conscient que pel context sanitari actual, el funcionament, les condicions d’acollida i els 

serveis proposats no seran els mateixos que en un context habitual. 

 Tenir coneixement del material específic que haig de portar per mi i/o pel meu grup durant 

la meva estància al refugi (mascareta, gel hidroalcohòlic, sac de dormir, sabates d’interior…). 

 Ser conscient que l’incompliment de les consignes sanitàries pot comportar l’anul·lació de la 

reserva per part del guarda amb l’objectiu d’assegurar la seguretat per la majoria de clients. 

A més, em comprometo: 

 A no pujar al refugi si algú del meu grup o jo mateix/a presenta símptomes potencials de 

COVID-19 (tos, febre, diarrea, nàusees, refredat, cansament, conjuntivitis, pèrdua del gust o 

l’olfacte…). 

 A respectar les condicions de la reserva (nombre de persones, composició del grup, hora 

d’arribada, nombre de pernoctacions i àpats…). 

 A rentar-me les mans amb sabó o utilitzar gel hidroalcohòlic abans d’entrar al refugi. 

 A respectar les mesures de prevenció  (distancia interpersonal, ús de la mascareta, 

desinfecció de mans…) així com les normes de convivència del refugi que han sigut adaptades 

a la situació actual. 

 A portar tot el material necessari per la seguretat sanitària del meu grup a més del material 

clàssic per la seguretat en muntanya. 

 A l’hora de marxar, fer-me càrrec personalment de tot el material sanitari utilitzat durant la 

estància al refugi (mascaretes, recipients de gels, etc.) així com les deixalles personals. 

 

Data:  ............................................................................                                                          

 

Nom i Cognoms:  ..........................................................           

 

Signatura: 


