LA CASA
DE LES ORLES

FOTOGRUP
www.fotogrup.com
fotogrup@fotogrup.com
LES CORTS
C/ Joan Güell 149 Entlo C
08028 BARCELONA

FOTO ORLA 2022
ESTADÍSTICA I MATEMÀTIQUES UPC
DIA 21 DE MARÇ
A LA FACULTAT L’FME
SALA JUNTES
MATÍ 11H A 14 I DE 15H A
16H
CAMISA BLANCA
*PROTOCOL HIGIENE COVID 19

PACK
PACK
PACK
PACK

ONLINE 20€
PRESENCIAL 26€
PRESENCIAL PLUS 33€
PRESENCIAL PREMIUM 38€

* el dia de la sessiò podràs escollir el teu pack presencial

RESERVA JA LA TEVA HORA DE FOTO
A TRAVÉS DEL LINK
link

https://portal.fotogrup.com/re/es/620f8dab68094

PROTOCOL COVID 19
Com a establiment compromès en la seguretat dels nostres clients i treballadors complim amb les mesures sanitàries que el Govern i Sanitat
recomanen per a la COVID-19.

APLICACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT AMB EL CLIENT EL
DIA DE LA SESSIÓ DE FOTOS:
1- Al registrar-se a la web i triar dia i hora evitem aglomeracions,
garantint així la distància social interpersonal i l’aforament de l’estudi/zona de la universitat on es realitzi la sessió.
2- En entrar a la zona de fer les fotos el client s’identificarà i s’higienitzarà les mans. Un/a treballador/a de Fotogrup li posarà la toga i
el birret (en cas de ser necessari) que prèviament i posterior seran
desinfectats.
3-És obligatori l’ús de la mascareta fins al moment de fer la fotografia.
NOMÉS ES POT TREURE LA MASCARETA QUAN EL/LA FOTÒGRAF/A HO DIGUI.
4-Després de realitzar la fotografia cal sortir de l’aula per a permetre el flux de gent i que no hi hagi aglomeracions. Com que la fotografia l’enviem al moment el client pot esperar al seu company/a fora.

APLICACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT COM A EMPRESA
1- El nostre equip sempre va equipat amb l’EPI obligat per les autoritats sanitàries (mascaretes FFP2, guants, desinfectants de mans, de
roba...)
2- Controlem l’aforament del lloc i evitem que es formin aglomeracions.
3- Verifiquem que es compleixi la distància de seguretat i la higiene
recomanades a tota persona que entra i surt del lloc.
4- Desinfectem a l’instant tots els elements que entren en contacte
amb cada persona que es fa la fotografia.

