
 

 

 

 COVID, NORMES DE SEGURETAT 

 
 

En nom de la seguretat i perquèpuguemoferir-los a vostè i la sevafamília a una estada 
segura i memorable, hi ha algunes normes que totshem de complir i amb la 
sevaajudahopodremaconseguir. Aquesta carta ésbàsicament, una A-Z de comminimitzar 
el risc. 

Totl'equip de Bon Sol està a la sevadisposició i respondrà a qualsevol pregunta o dubte 
que puguitenir a l'respecte. 

 

FORA DE L’HOTEL 

 Elsclientsmajors de 6 anys han de portar mascareta en totmoment, especialment 
en elstransportspúblics, autobusos, trens, etc. Les multes per 
incomplimentsónquantioses i arriben als 600 euros. 

 En elsbars i restaurants, pot llevar-se la màscaramentremenja i beu, però ha de 
dur-la mentre no hofaci 

 Si estàcaminant o correntcom a part del seu programa de fitness, 
potferexercicisense portar mascareta 

 Estàprohibit fumar al carrer i a l'airelliure. Només es permet fumar si 
potmantenir una distància de 2 metres. No es pot fumar mentre es camina. 



 Estàprohibit fumar a les terrasses de l'Hotelobertes a el públic, al voltant de les 
piscines i de l'solàrium.  

 

DINS L’HOTEL 

 La mascareta ha de ser usada en totmoment. Noméspodràtreure per menjar o 
beure, mentrepren el sol i es banya. Hemproporcionat a tots una màscara Bon Sol 
bastant especial que esperem que utilitzin. 

 Si usplau, recordeumantenir una distància de 1,5 metres ambelsaltreshostes. 
 Per compliramb les normes de seguretat sobre el distanciament social, notarà 

que les zonespúbliquess'hanreduït. 
 Elsclientsdisposen de desinfectant per a les mans en moltspuntsestratègics de 

l'Hotel, si usplau, utilitzi-lliurementquanhonecessiti. 
 L'ascensornoméspot ser utilitzatamb el seucompanyd'habitació o la sevafamília. 
 El nostre personal estarà disponible a la recepció en totmoment per ajudar-lo, 

peròrecordeu respectar la distància de 1,5 metres. Per obtenirajuda, no dubteu a 
trucar a la Recepció des de la sevahabitació i estaremencantats de trobar-nos 
ambvostè per ajudar en el que necessiti. 

 En la sevatargeta de l'Hotel, trobareu un Codi QR que li donaràaccés a informació 
útil durant la seva estada, aixícomalsdiferents menús delsnostresBars i 
Restaurants. 

 No obstantaixò, si hoprefereix, podem facilitar-li tota la informació en format 
tradicional de paper i en l'idioma que prefereixi. 

 La sevatargetapot ser utilitzada per carregar les sevesbegudes. 
 Si en algunmoment se sentmalament, si usplau no surti de la sevahabitació, 

truqui'ns i anomenarem a un metgeimmediatament. 

 

EN EL BAR 

 Ha de portar mascareta en totmoment, exceptequan no estiguimenjant o bevent. 
 Si usplau, recordeumantenir una distància social de 1,5 m. 
 Actualment estem limitats a 6 persones en taules de l'interior, i 10 a les de la 

terrassa. 
 Actualment no està permés el consum a la barra del bar 



 Si necessita anar a l'WC, o sortir de l'Bar / Restaurant, ha de portar mascareta. 
 É simportant respectar en totmoment la capacitatmàximapermesa. 
 El Bar estarà obert des de les 16:00 fins a les 24:00 diàriament. Si voleu beure 

fora d'aquestvhorari, al bar de la platja estarà obert des de les 11:00 fins a les 
19:00 diàriament. A més, el nostre personal de recepció estarà encantat 
d'atendre'l en tot moment i també oferim servei d'habitacions. 

 

RESTAURANTS 

 
 Li preguem que es posi una mascareta, utilitzeudesinfectant per a les mans i 

respecti la norma de distanciament social de 1,5 metres. 
 Totes les taules han de ser desinfectades pel nostre personal 
 Si us plau, esperi al fet que un membre del nostre personal li sent a la seva taula. 

Actualment, cada taula té capacitat per a un màxim de 6 persones a l'interior i 10 
a l'exterior. 

 Li preguem que porti la mascareta en totmoment i que només se la tregui un 
copassegut a la seva taula per menjar i beure. 

 Si es desplaça a una altrapart de l'restaurant, li preguem que es posi la mascareta 
i s'higienitizi les mans. 

 

A LA SEVA HABITACIÓ 

 La neteja i desinfecció de les habitacions ha de realitzar-se sense la presència de 
client. Si ho desitja, pot esperar a la terrassa mentre el seucambrera realitzaa 
questa tasca. O bé, tornarà quan vostè ho  desitgi. 

 Els hi preguem facin us de la paperera amb tapa del bany per tirar els desperdicis 
d'us personal. 

 Hem retirat tots els articles no essencials de les habitacions. Tota la informació 
sobre el serveid'habitacions i els canals de televisió està ara en format QR. Per 
obtenir ajuda ambaixò, o la informació en un format diferent, no dubti en posar-
se en contacte amb la recepció. 

 Al Minibar trobarà una ampolla d'aigua mineral per cortesia de l'Hotel. A causa 
de les restriccions actuals, el Minibar no serà proveït llevat que es demani 



específicament. Els refrescs proporcionat ss'afegiran al compte de l'habitació 
quan se sol·licitin. Si usplau, poseu-vos en contacte amb la Recepció i fes-nos 
saber les seves necessitats en aquest sentit i estarem encantats d'organitzar-lo 
per a vostè. 

   

EL GIMNÀS Y EL NIRVANA SPA 

 L'entrada a les instal·lacions de l'Spa de gimnàsestàsubjectaexclusivament a una 
reserva prèvia. 

 Ésessencial que elsclientsutilitzin les tovallolesproporcionades. 
 Totes les màquines i equips de fitness serandesinfectatspelnostre personal 

després del seuús. 
 En cas que siguinecessari, hi ha tovalloletesdesinfectants a 

disposiciódelsclientsmentre fan servir l'equip de fitness. 

 

PISCINES 

 No oblidi portar la mascareta mentre es mou per la zona de la piscina. Les 
màscares poden treurementre es pren el sol i es res. 

 Les gandules es netejarandesprés de cada ús. 
 Les gandules s'handistribuït per mantenir la distància de seguretat. 
 Es prega respectar l'aforamentestablert en els lavabos i dutxes. 

 

ANIMACIO 

 El nostre programa d'animació ha estatadaptat per compliramb la normativa 
sanitàriavigent. Podeuobtenirmésinformació a la Recepció. 

 

ESCOLETA DE NINS 

 Totes les activitatsinfantils a l'airelliure es realitzaranassegurant el manteniment 
de la distància de seguretat. 



 El nostre personal ha estattotalmentformat per garantir la seguretatdelsnens en 
totmoment. 

 

LLOGAR UN COTXE, CONDUCIR PERMALLORCA 

 Si va a llogar un cotxe i conduir per l'illa, tingui en compte que 
s'hanintroduïtalgunes noves normes de velocitat a les autopistes i 
carreteressecundàries. 

 

 

I finalment .... Li agraïm la sevaajuda en el complimentd'aquestes normes que estan en 
vigor per mantenir-nos segurs i permetre-passar unes meravelloses i 
merescudesvacancesambnosaltres. 

Gràcies per havertriat el Bon Sol i per haverconfiat en nosaltres per a la sevaseguretat i 
la de la sevafamília. 

 

Viu el moment. 


