CONJUNT MONUMENTAL DEL CASTELL DE MUR
I CANÒNICA DE SANTA MARIA
PROTOCOL DE MESURES DE SEGURETAT PER VISITANTS PER A LA PREVENCIÓ DE
CONTAGIS DE LA COVID-19
-

-

-

-

L’aforament és limitat. Aforament actual: 35 persones
Les visites requereixen reserva prèvia, que pot sol·licitar-se a través de la web
www.peperepepcultural.cat, al mail castellmur@gmail.com o al 677.70.18.20
En cas de no reservar prèviament la visita, podran accedir a la visita si hi ha aforament
disponible. En cas d’aforament complert, no podran visitar el recinte.
Es recomana documentar-se sobre les recomanacions a seguir en l’accés al Conjunt
Monumental del Castell de Mur i Canònica de Santa Maria fent ús de fonts fiables.
La web www.peperepepcultural.cat informarà sobre l’actualització de totes les mesures
de seguretat i higiene d’obligat compliment pel visitant.
Per tal de garantir la distància física de seguretat d’1’5metres entre persones i de disposar
d’una superfície de seguretat de 2’5m quadrats, queden tancats als públic l’accés a la part
superior de la torre i l’accés a la sala d’armes del castell.
El/la visitant ha de mantenir la distància física de seguretat.
Per tal de garantir la distància física de seguretat d’1’5metres entre persones entre
persones no convivents habituals, es disposa de senyalització d’indicació de posició.
S’admeten 2 persones com a màxim de la mateixa unitat de convivència.
El/la visitant ha de portar mascareta durant tota la visita, a excepció dels menors de 6 anys.
Es disposa de mascaretes a la venta per tal de facilitar-ho en aquells casos que el/la visitant
no disposi de la seva.
Es posa a disposició dels/de les visitants de gel hidroalcohòlic higienitzant.
És obligatori la neteja de les mans per accedir als edificis.
Es limita al mínim indispensable el contacte amb les superfícies comunes i es prohibeix
tocar el mobiliari i els béns mobles conservats.
Es suprimeix l’ús dels bancs de l’església.

ANTIC MONESTIR DE GERRI DE LA SAL
PROTOCOL DE MESURES DE SEGURETAT PER VISITANTS PER A LA PREVENCIÓ DE
CONTAGIS DE LA COVID-19
-

-

-

L’aforament és limitat. Aforament actual: 45 persones
Les visites requereixen reserva prèvia, que pot sol·licitar-se a través de la web
www.peperepepcultural.cat, al mail monestirdegerri@gmail.com o al 677.70.18.20
En cas de no reservar prèviament la visita, podran accedir a la visita si hi ha aforament
disponible. En cas d’aforament complert, no podran visitar el recinte.
Es recomana documentar-se sobre les recomanacions a seguir en l’accés a l’Antic Monestir
de Gerri fent ús de fonts fiables.
La web www.peperepepcultural.cat informarà sobre l’actualització de totes les mesures
de seguretat i higiene d’obligat compliment pel visitant.
El/la visitant ha de mantenir la distància física de seguretat.
Per tal de garantir la distància física de seguretat d’1’5metres entre persones entre
persones no convivents habituals, es disposa de senyalització d’indicació de posició.
S’admeten 2 persones com a màxim de la mateixa unitat de convivència.
El/la visitant ha de portar mascareta durant tota la visita, a excepció dels menors de 6 anys.
Es disposa de mascaretes a la venta per tal de facilitar-ho en aquells casos que el/la visitant
no disposi de la seva.
Es posa a disposició dels/de les visitants de gel hidroalcohòlic higienitzant.
És obligatori la neteja de les mans per accedir als edificis.
Es limita al mínim indispensable el contacte amb les superfícies comunes i es prohibeix
tocar el mobiliari i els béns mobles conservats.
Es suprimeix l’ús dels bancs de l’església.

SANT VÍCTOR DE SEURÍ
PROTOCOL DE MESURES DE SEGURETAT PER VISITANTS PER A LA PREVENCIÓ DE
CONTAGIS DE LA COVID-19
-

-

-

L’aforament és limitat. Aforament actual: 21 persones
Les visites requereixen reserva prèvia, que pot sol·licitar-se a través de la web
www.peperepepcultural.cat, al mail peperepepcultural@gmail.com o al 677.70.18.20
En cas de no reservar prèviament la visita, podran accedir a la visita si hi ha aforament
disponible. En cas d’aforament complert, no podran visitar el recinte.
Es recomana documentar-se sobre les recomanacions a seguir en l’accés a l’església de
Sant Víctor de Seurí fent ús de fonts fiables.
La web www.peperepepcultural.cat informarà sobre l’actualització de totes les mesures
de seguretat i higiene d’obligat compliment pel visitant.
El/la visitant ha de mantenir la distància física de seguretat.
Per tal de garantir la distància física de seguretat d’1’5metres entre persones entre
persones no convivents habituals, es disposa de senyalització d’indicació de posició.
S’admeten 2 persones com a màxim de la mateixa unitat de convivència.
El/la visitant ha de portar mascareta durant tota la visita, a excepció dels menors de 6 anys.
Es disposa de mascaretes a la venta per tal de facilitar-ho en aquells casos que el/la visitant
no disposi de la seva.
Es posa a disposició dels/de les visitants de gel hidroalcohòlic higienitzant.
És obligatori la neteja de les mans per accedir als edificis.
Es limita al mínim indispensable el contacte amb les superfícies comunes i es prohibeix
tocar el mobiliari i els béns mobles conservats.
Es suprimeix l’ús dels bancs de l’església.

