MESURES DE PREVENCIÓ CONTRA LA PROPAGACIÓ DE LA COVID-19
Montserrat, en el seu conjunt, ha treballat durant aquests mesos, per a dur a terme la
reobertura del recinte i les seves instal·lacions, seguint les indicacions de les autoritats
sanitàries per a complir amb les mesures de prevenció contra la propagació de la Covid-19, i
així garantir la visita de forma tranquil·la i segura.

Entre aquestes mesures, es troben:
· Reforç en els programes de neteja i desinfecció dels establiments i exteriors del santuari.
· Control de l’aforament en els transports d’accés (Cremallera i Aeri), així com en l’aparcament.
· Control de l’aforament a la Basílica, Cambril de la Mare de Déu i diversos establiments del
recinte.
· Mesures de protecció per a tots els treballadors.
· Cartells en les entrades als diversos espais amb les normes d’ús per als visitants i aforament
permès.
· Senyalització d’entrades i sortides als diferents establiments per garantir les distàncies de
seguretat.
· Marques de distàncies de dos metres en els llocs en els quals es pot acumular públic.
· La mascareta és obligatòria a l’Aeri, el Cremallera, la Basílica i diversos establiments del
recinte. Se’n recomana el seu ús també a l’exterior del santuari, per quan no es pugui garantir
la distància de seguretat de dos metres.

Es demana també als visitants que participin de les mesures següents:
· Mantenir la distància de seguretat de dos metres.
· Els grups hauran de fer les visites guiades amb radioguies i mantenir la distància de dos
metres.
· Reforçar la higiene de mans. Trobareu dispensadors amb gel hidroalcohòlic per a ús públic, a
l’entrada dels diversos establiments.
· Seguir les indicacions del personal i complir amb les normes d’espera per a l’accés als
diferents espais.
· Per tal de poder gaudir de Montserrat de forma segura, amb tranquil·litat i qualitat, es
recomana reservar la visita prèviament.

