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1. Coronavirus: Covid-19.

CORONAVIRUS: Informació bàsica i mesures preventives

Les activitats d’estiu es faran seguint totes les recomanacions de prevenció del Covid-
19 establertes per la Generalitat de Catalunya. S’estableix un període de revisió
setmanal per incorporar mesures noves o fer les modificacions necessàries a les
mesures vigents.

Aquestes mesures de prevenció incorporen l'adequació de les activitats, els espais i
els grups, mesures personals i col·lectives d’higiene i prevenció.



• La higiene de mans és la mesura principal de prevenció i
control de la infecció.

MESURES GENÈRIQUES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

• Mantenir distanciament social de 2 metres.

• Ús de Mascareta si no es pot mantenir distància 
de 1,5m.



VÍES DE TRANSMISSIÓ 

▪ Entre persones quan una d’ella està infectada
pel virus.

▪ A través de gotícules procedents de las foses
nasals o la boca, aquestes surten expedides al
tossir, esternudar o exhalar.

▪ Les gotes poden caure sobre objectes i
superfícies que ens rodegen, d’aquesta manera
al tocar objectes i després tocar amb les mans la
boca, nas o ulls, ens podem contagiar.



• Etiqueta respiratòria:

o Cobrir-se el nas i la boca amb un mocador al tossir i esternudar, i llençar-lo a una
paperera amb tapa i pedal. Si no se disposa de mocadors utilitzar la part interna del colze per
no contaminar les mans.

o Evitar tocar-te els ulls, el nas o la boca.

o Practicar bons hàbits de higiene respiratòria.

MESURES GENÈRIQUES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

DAVANT MALALTIES RESPIRATORIES 





Es redacta el present Pla de represa de l’activitat, per tal de donar compliment a la
Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny.

Característiques de les activitats:

a) Les arts escèniques i la música en viu es desenvolupen per uns artistes, actors, actrius,
ballarins/es, coreògrafs/es, professionals de circ, o músics, etc…

b) es desenvolupen en espais oberts o tancats, amb butaques o grades, numerades o
no, o bé de peu.

c) aquests esdeveniments s'organitzen en diverses fases, tot i que hi ha una fase constant
i continuada en el temps que són els assajos i els entrenaments individuals, en parelles
o en grups.

d) els espais en què es duen a terme poden ser de titularitat pública o privada i la gestió
dels espais públics es pot dur a terme per empreses privades. Poden tenir diferents
capacitats màximes.

CRITERIS GENERALS A LES ENTITATS QUE REALITZEN 
ARTS ESCENIQUES



El desenvolupament de l'activitat escènica o musical intervenen multiplicitat de professionals:
• Artistes.
• Creadors / es.
• Equip de producció.
• Tècnics / es d'espectacles o personal auxiliar.
• Direcció artística.
• Equip artístic.
• Equip de comunicació.
• Proveïdors de construcció d'escenografia, vestuaris, etc.
• Equip d'atenció de sala: caps de sala, taquilla, acomodació, etc.
• Mànagers, representants o distribuïdors.

Altre personal de suport. Aquest protocol vol donar cobertura a totes les especialitats,
processos de treball i tipologies d'empreses, teatres, carpes, sales de concerts, o espais
escènics o de música a l'aire lliure tant estàtics com en itinerància.

Sempre hi quan el municipi es trobi en la Fase 3 de la desencalada o en la nova normalitat.

CRITERIS GENERALS A LES ENTITATS QUE REALITZEN 
ARTS ESCENIQUES



Les principals problemàtiques de la represa es presenten en quatre eixos:

• Garantir la seguretat dels treballadors estables i habituals dels espais escènics.

• Garantir la seguretat del públic.

• Garantir la seguretat de les companyies, artistes i personal tècnic i auxiliar
extern associat als mateixos (els col·lectius artístics).

• Garantir la viabilitat econòmica del sector

CRITERIS GENERALS PER A LES ENTITATS QUE REALITZEN ACTIVITATS ESPORTIVES



CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS

Mesures per als treballadors i usuaris dels teatres, auditoris, locals, establiments o espais a
l’aire lliure en què es duen a terme actes i espectacles culturals.

En tot moment, per al desenvolupament als espais públics, camerinos (inclou lavabos i
dutxes), escenaris, salons, sales d'assaig i reunió, passadissos, zones 12 de
càrrega/descàrrega, accessos i altres espais on es desenvolupin actes i espectacles
culturals:

• Els espais tancats com a l’aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat
s’estableix en 1,5 m en general, amb l’equivalent a un espais de seguretat de 2,5 m2 per
persona.

• Quan la naturalesa de l'activitat no permeti respectar la distància interpersonal, es farà
ús de mascareta.

• En les activitats de maquillatge, perruqueria i vestuari s'haurà d'utilitzar l'equip de
protecció adequat al nivell de risc que asseguri la protecció tant del treballador com de
l'artista,



• Es disposaran mesures perquè les peces de roba siguin higienitzades abans que siguin
facilitades a altres. En cas que es facin servir uniformes o roba de treball, es rentarà i
desinfectarà diàriament, s’haurà de fer de forma mecànica en cicles de rentat d’entre 60
i 90 graus.

• Punts de rentat de mans amb aigua i sabó, o amb gel hidroalcohòlic (incloses les zones
de punt de tall).

• Productes per a la desinfecció de les superfícies compartits, com ara: taquilles, bar, punt
de tall, oficines, etc., perquè puguin fer-ne ús a discreció (esprai, tovalloletes
desinfectants, etc.), sense necessitat d’esperar als intervals.

• Els equips que hagin de ser manipulats per diferent personal, s'han de desinfectar abans
de cada ús.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS



CONSIDERACIONS SOBRE LA MIDA DELS GRUPS I LES RÀTIOS

Seguint la terminologia del Decret 267/2016, s’empra el concepte persona dirigent per
designar a qui habitualment es coneix com a monitor, monitora o cap.

Per a establir la ràtio entre participants i dirigents es pren de referència la que marca el
Decret 267/2016 i queda fixada en 1 dirigent per cada 10 participants

Les persones participants en cada activitat es dividiran en grups de fins a 10 participants
anomenats "grups de convivència” i cada grup tindrà assignat com a mínim una persona
dirigent.
Cada persona dirigent es relacionarà sempre amb el seu mateix grup d’infants i
adolescents, amb excepció d’aquelles activitats que puguin requerir algun monitor/a
especialitzada, que sempre haurà de ser la mateixa persona per cada grup. Entre tots els
participants caldrà vetllar pel manteniment dels 2 metres de distància.

El funcionament en aquest tipus de grups de convivència permetrà, en cas de detecció
d’un infant/adolescent amb simptomatologia compatible, un ràpid aïllament de les
persones de contacte i una traçabilitat en cas de possibles contagis.



Els col·lectius artístics que obtinguin la condició de grup de convivència habitual quedaran
exempts del compliment de la distància física interpersonal de seguretat i de l’ús de la
mascareta, durant la realització del seu quefer professional.

Perquè un col·lectiu artístic obtingui la consideració de grup de convivència habitual, caldrà que
compleixi una de les condicions següents:

1. Contacte habitual demostrable del col·lectiu durant un mínim de catorze dies, sense que cap
membre hagi presentat simptomatologia COVID-19, o bé que no hagi estat en contacte amb
cap persona que hagi contret la malaltia. Serà responsabilitat de les persones que es
reconeguin com a contacte habitual i què, com a tal, disposin de dades de localització
mútues.

2. Que tots els membres del col·lectiu artístic s’hagin sotmès a una prova homologada de
detecció de COVID-19 amb resultat negatiu en el moment en què inicien els assajos (només
quan així ho determini el Servei de prevenció de riscos laborals).

CONSIDERACIONS SOBRE GRUPS DE CONVIVÈNCIA HABITUAL PROFESSIONAL



Els/les participants a les activitats han de complir alguns requisits per preservar la salut
del grup, com poden ser:

1.Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas de 
simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible.
2. En el cas d’infants no vacunats o infants amb el calendari pendent d’actualització, caldrà garantir un interval
mínim de 15 dies entre la vacunació i l’inici de l’activitat. 



MESURES PREVENTIVES



• Es recomana reduir la durada dels concerts a un màxim de 60/80 minuts sense pausa i
només amb parades tècniques. Per evitar descansos i que suposin la convivència d'artistes i /
o del públic en espais tancats o de trànsit.

• En el cas que no sigui possible realitzar l'espectacle sense descans, aquesta pausa s'ha de fer
garantint el temps suficient per al desallotjament i reingrés de el públic amb seguretat i
distanciament, recomanant l'ús de mascareta si no és possible guardar la distància de
seguretat.

MESURES ESPECÍFIQUES PER A CONCERTS SIMFÒNICS I SIMFONICOCORALS



• Distàncies de seguretat excepcionals, recomanades per a cada agrupació instrumental i per a
les agrupacions vocals i cantants solistes:

a. Instruments de vent: distàncies de 1,5 a 2 metres entre cada músic.

b. Instruments de corda i percussió: distàncies 1,5 a 2 metres entre cada músic.

c. Agrupacions vocals / cantants solistes: distància mínima de 2 metres.

És recomanable que cada músic sigui responsable dels seus materials d'assaig: partitures, que 
a més custodiarà, i instrument.

Els materials d'assaig seran d'ús individual: faristols, partitures, cadires i banquetes. e. S'ha de 
desinfectar el piano al començament i a la fi de l'assaig o concert.

MESURES ESPECÍFIQUES PER A CONCERTS SIMFÒNICS I SIMFONICOCORALS



MESURES ESPECÍFIQUES PER A DANSA

Per l'especial idiosincràsia dels espectacles de dansa, el treball artístic requereix en la majoria
de produccions el contacte físic dels ballarins a l'escenari.

En aquests casos, el col·lectiu es regirà pel que disposa el punt 1.5 d’aquest apartat del Pla, de
Mesures de protecció comunes per a col·lectius artístics. Els col·lectius artístics que obtinguin la
condició de grup de convivència habitual quedaran exempts

A mes, es disposen les següents recomanacions:

a. S'aconsella que els ballarins porten els cabells recollits.

b. Els ballarins han de tenir per a la seva hidratació amb recipients personalitzats i no
compartibles.

a. Els entrenadors/monitors que treballen amb els ballarins han de portar mascareta.



AFORAMENTS

En els espais a l’aire lliure, el nombre màxim d’assistents o participants permesos s’ajusta als
paràmetres d’ocupació següents:

a. Com a norma general, s’ha de garantir la distància física interpersonal de seguretat equivalent a
una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que sigui d’aplicació un valor més
restrictiu per raó del tipus d’activitat.

b. La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat poden
rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions següents:

i. Es faci obligatori l’ús de mascareta.

ii. Es porti un registre dels assistents o hi hagi una preassignació de localitats.

iii. S’estableixin espais sectoritzats, amb control de fluxos d’accés i sortida independents (no
permeables entre si), que han de ser d’un màxim d 2.000 persones o fins a 3.000 persones
quan se situïn en seients preassignats.



AFORAMENTS

En els espais tancats, el nombre màxim d’assistents o participants permesos s’ajusta als
paràmetres d’ocupació següents.

a. Com a norma general s’ha de garantir la distància física interpersonal de seguretat
equivalent a una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que sigui
d’aplicació un valor més restrictiu per raó del tipus d’activitat.

b. La superfície per persona no podrà ser inferior a 1 m2 en un edifici o espai tancat,
corresponent a 1 metre de distància mínima de seguretat entre persones.

La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat
poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions següents:

i. Es faci obligatori l’ús de mascareta.

ii. Es porti un registre dels assistents o hi hagi una preassignació de localitats.

iii. S’estableixin espais sectoritzats, amb control de fluxos d’accés i sortida
independents (no permeables entre si), que han de ser d’un màxim d 2.000 persones
o fins a 3.000 persones quan se situïn en seients preassignats.



CONDICIONS PER ACCESSOS I SORTIDES

a. Cal identificar amb claredat les vies d’accés i de sortida. Els circuits d’accés i sortida
estaran diferenciats.

a. S’hi instal·laran dispensadors de gel hidroalcohòlic.

b. Cal dimensionar de manera adequada els accessos i, en la mesura que sigui possible,
associar-los i/o distribuir-los a les diferents zones d’ocupació. La seqüència d’entrada i
sortida dels espais ha de contemplar l’ordre de les fileres.

c. L'obertura de portes es realitzarà amb antelació suficient per permetre un accés
escalonat. Cal que es fixin franges horàries adequades per a l'accés. La sortida del públic,
en la finalització de l'espectacle, ha de realitzar-se de forma esglaonada per zones,
garantint la distància entre persones.

d. En espais en què les cadires siguin mòbils, sempre que sigui possible, es disposarà el
públic com en un amfiteatre.



MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ GENERALS

Es crea una nova figura anomenada “Responsable de seguretat i higiene” a cada
entitat.
Les seves funcions són vetllar pel compliment de les mesures de prevenció i els
protocols a aplicar.

Les entitats gestores hauran de garantir que, com a mínim la persona designada com
“responsable de seguretat i higiene” i la persona responsable de l’activitat, han seguit
una formació destinada a aprofundir en les mesures de protecció, així com en la
detecció de símptomes.

Les activitats que tinguin més de 30 participants hauran d’estendre aquesta formació
a la resta de l’equip de dirigents, i facilitar el contacte amb els CAP més proper en cas
que sigui necessari. Així mateix, des de Salut Pública es facilitarà la creació de
protocols de comunicació entre l’equip de dirigents i els serveis de salut on s’adscrigui
el municipi que aculli l’activitat (CAP de referència) davant qualsevol incidència,
especialment les relacionades amb el COVID19.



PROTOCOLS ESPECÍFICS

Cada activitat haurà de crear els següents protocols que seran validats per la DG de Joventut. 

• Document d’adaptació de mesures de seguretat i higiene (un document explicatiu de com
aplicarà les mesures de seguretat i d’organització d’acord amb aquestes indicacions).

• Protocol específic sobre manipulació d’aliments en el cas que no es faci per part de
professionals amb la titulació requerida.

• Protocol específic sobre ús i desinfecció dels espais, de l’utillatge propi de les activitats i de
la gestió dels espais d’emmagatzematge.

El pati de butaques els seients/butaques es netejaran abans de cada funció amb solucions
desinfectants adients a les característiques dels materials que les componen.

Després de cada neteja i desinfecció, els materials emprats i els equips de protecció
utilitzats es rebutjaran de forma segura, procedint-se posteriorment al rentat de mans.

Les mesures de neteja, desinfecció i ventilació s'estendran també a zones com ara vestuaris,
taquilles, lavabos, cuines i àrees de descans.



Caldrà evitar la concentració de persones en un mateix espai i garantir que no es sobrepassi
l’aforament que estableixin les autoritats competents. S’habilitaran les zones comunes,
però amb un accés i circulació estrictament limitada.

En el cas dels lavabos, s’ha de procedir a la neteja i desinfecció de forma constant i
periòdica.

Pel que fa a la zona de vestidors i ús de les dutxes comunes s’haurà de garantir l’ús
individual de les dutxes i establir una distància de seguretat en els vestidors de com a
mínim 2 metres entre les persones, i de ser necessari establir torns per accedir-hi.

PROTOCOLS ESPECÍFICS



REQUISITS GENERALS SOBRE PREVENCIÓ EN L’ÀMBIT DE LA SALUT:

1) Rentat de mans sistemàtic: Caldrà un rentat de mans habitual a l’inici i al final de cada activitat.

• Cal que es garanteixi l’existència d’un punt de rentat de mans per a cada grup de
convivència (tot i que pot ser d’ús compartit garantint la distància de seguretat).

• Espais Comuns es requereix la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica
(accés a les instal·lacions 7 o pistes esportives)

2) Ús de mascaretes: En la realització d’activitats no és necessari l’ús de mascaretes si es mantenen les
distàncies de seguretat.
Quan no es pugui mantenir la distància mínima (per exemple per tal de dur a terme una cura) l’ús
de la mascareta serà obligatori tant per a l’infant com per als monitors/es. (infants + 6 anys)

3) Llistats de comprovació de símptomes: Diàriament caldrà comprovar l’estat de salut d’infants,
adolescents i monitors/es.
A l’arribada dels infants i adolescents a tot tipus d’activitat es farà una comprovació de la
temperatura (termòmetre frontal)



MESURES PREVENTIVES DE PREVENCIÓ: DE HIGIENE

Quant haig de rentar les mans?

• Rentar-se les mans amb aigua i sabó, o amb solució a base d'alcohol, protegeix de la
mateixa manera i ha de realitzar-se després d'estar en contacte amb secrecions
respiratòries i objectes o materials contaminats.

• Rentar-se les mans de forma regular i com a mínim quan:
• Abans de dinar, després d'usar el bany.
• Després de sonar-se el nas, tossir o esternudar.
• Després d'haver estat en llocs públics.
• Després d'haver tocat superfícies en llocs públics (baranes, portes, etc.).
• Després d'haver tocat a una altra gent.
• Durant TOTS els pauses de descans establertes dins de la jornada.
• A l'entrada i a la sortida de les zones comunes (vestidors, menjador, sales

d'espera, etc.) sempre que es vagi a fer ús de qualsevol element dins
d'aquestes instal·lacions.







Les màscares són una mesura de protecció, sempre que s'utilitzin correctament, però no

substitueixen les mesures de prevenció més efectives: la distància de seguretat respecte d'altres

persones i la higiene de mans freqüent.

Les macaretes tenen dues funcions bàsiques:

• Protegir altres persones de la contaminació de la nostra saliva.

• Protegir el nas i la boca de la contaminació de la saliva d'altres persones.

MESURES PREVENTIVES DE PROTECCIÓ: MASCARETES



MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN: MASCARILLAS



MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN: TIPOS DE MASCARILLAS



MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN : TIPOS DE MASCARILLAS



Distància de seguretat: El distanciament físic és de 2 metres entre totes les persones que
participen de l’activitat.
En zones comunes com lavabos, dutxes, menjador, cuines... cal garantir també aquesta
separació mínima. Si no es pot mantenir caldrà establir torns.

Ventilació: És necessari ventilar les instal·lacions interiors 3 vegades al dia un mínim de 10
minuts per ventilació.

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària. Cal
garantir la desinfecció d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les portes, les
baranes de les escales, safates de menjar, fonts d’aigua, etc. Les taules de les aules i del
menjador es netejaran i desinfectaran després de les activitats i dels àpats.

El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents
infants si no se’n fa una desinfecció després del seu ús.

Recomanacions generals sobre Seguretat Alimentària: El menjar se servirà sempre en
plats individuals i no podrà ser compartit entre els infants i joves.
S’evitaran els utensilis d’ús compartit (safates, cistelles de pa...).



CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES EN L’ORGANITZACIÓ DE LES DIFERENTS 
TIPOLOGIES D’ACTIVITATS

1. Entrades i sortides: En les hores i dies d’inici i final de l’activitat, aquestes accions
es faran de forma esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint la
distància de seguretat i aprofitant els possibles diferents accessos a la instal·lació.
Les persones que recullin els infants i adolescents hauran de guardar també les
distàncies fora de les instal·lacions.

2. Roba i tovalloles: La Roba i les tovalloles de bany, dutxa s’hauran de portar de casa
i s’indicarà que hagin estat prèviament rentades a alta temperatura.

3. Delimitació d’espais Caldrà delimitar clarament les zones de l’activitat: espai de
cada grup de convivència, espai d’activitats, espais comuns, espais d’entrada i
sortida.
Es poden fer servir espais de forma compartida, sempre que s’utilitzin en grups
petits i que garanteixin la distància de seguretat.



MESURES ORGANITZATIVES 
EN ELS CENTRES DE L’AJUNTAMENT



MESURES PREVENTIVES ORGANITZATIVES EN EL CENTRES DE L’AJUNTAMENT

• Escalonar l’entrada i sortida dels diferents centres de l’Ajuntament.

• Anular o aplaçar les excursions, visites que no siguin imprescindibles a zones
declarades com àrees amb transmissió comunitària.

• Prioritzar sempre que sigui possible l’ús de medis informàtics, telemàtics, etc.

• En caso de realitzar reunions presencials, reduir al màxim possible el número de
assistentes i mantenir la distància de seguretat.

• Establir e informar de l’aforament màxim en les zones de realització de tallers,
reunions i zones comunes. De igual manera, intentar coincidir el menor número
possible de persones en las zones comunes dels espais municipals de
l’Ajuntament.

• Seguir les normes d’ús de les zones comunes dels espais municipals.

• No pot haver contacte físic per saludar (donar les mans, petons, etc.).



1. Compleix amb totes les mesures de prevenció indicades mitjançant cartells en els
diferents espais municipals.

2. Seguir les instruccions indicades pel personal de l’Ajuntament i respectar la
senyalització.

3. Mantenir la distància interpersonal (aproximadament 2 metres).

4. Quan no se pugui mantenir la distancia mínima (2 m) amb altres persones és obligatori
utilitzar la mascareta.

5. Complir les normes establertes per a l’entrada i sortida dels espais municipals i les
seves zones comuns.

6. Evita, en la mesura del possible, utilitzar equips, material dels tallers, ordinadors
compartits. En cas que sigui necessari, augmenta les mesures de precaució i
desinféctalos abans d'usar-lo. Si no és possible, renta't les mans immediatament després
d'haver-los fet servir.

7. Evita compartir vasos, plats u altres articles d’ús personal. 

MESURES PREVENTIVES ORGANITZATIVES EN EL CENTRES DE L’AJUNTAMENT



MESURES PREVENTIVES ORGANITZATIVES EN EL CENTRES DE L’AJUNTAMENT

ATENCIÓ AL PÚBLIC

• Establir i informar de l'aforament màxim.

• Habilitar mecanismes de control de accés en les entrades.

• Qualsevol usuari, inclús el que espera per entrar a un taller, reunió, trobada, ha de 

guardar la distancia interpersonal.

• Els diferents espais municipals on hi ha atenció al públic s’han instal·lat mampares 

separadores.

• Quan no hi hagi mampares separadores, s’utilitzarà mascareta obligatòriament.

• En la recepció i sales d’espera està senyalitzada la distància de 2 metres (ej. cintes

adhesives en el terra).



MESURES PREVENTIVES ORGANITZATIVES: GESTIÓ DE RESIDUS

Es recomana:

• La gestió dels residus ordinaris continuarà realitzant-se de la manera habitual, respectant els

protocols de separació de residus.

• Els mocadors d'un sol ús que el personal empri per l'assecat de mans o per al compliment de la

"etiqueta respiratòria" siguin rebutjats en papereres o contenidors protegits amb tapa i, si pot

ser, accionats per pedal.

• Tot material d'higiene personal (mascaretes, guants de làtex, etc.) s'ha de dipositar en la

fracció resta (agrupació de residus d'origen domèstic que s'obté un cop efectuades les

recollides separades).

• En cas que un usuari, monitor, col·laborador presenti símptomes mentre es trobi en el espai

municipal, cal aïllar el contenidor on hi hagi dipositat mocadors o altres productes usats.

Aquesta bossa d'escombraries ha de ser extreta i col·locada en una segona bossa

d'escombraries, amb tancament, per al seu dipòsit a la fracció resta.



1. Les taules han d'estar lliures de documentació, a fi de facilitar la neteja.

2. Complir les següents mesures d'higiene personal:

3. Renta't freqüentment les mans amb aigua i sabó, o amb una solució hidroalcohòlica. És
especialment important rentar-se després de tossir o esternudar o després de tocar superfícies
potencialment contaminades. Tracta que cada rentat duri al menys 40 segons. Assecar amb paper d'un
sol ús.

a. Renta't les mans a l'entrar / sortir de les instal·lacions, amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic.

b. Cobreix-te el nas i la boca amb un mocador d'un sol ús al tossir i esternudar, i tira’l a
continuació en una galleda d'escombraries que compti amb tancament. Si no disposes de
mocadors empra la part interna de el colze per no contaminar les mans.

c. Evita tocar-te els ulls, el nas o la boca.

4. Facilita el treball de neteja, quan acabeu l’activitat, s’ha de deixar tot recollit. cuando abandones tu
puesto, despejando lo máximo possible.

MESURES PREVENTIVES DE PREVENCIÓ EN ELS ESPAIS MUNICIPALS



Error: La teva mascareta entra en contacte amb
el teu cos (barbeta, mans, guants ... i els teus
objectes personals abans de posar-te-la)

Error: fumar, menjar o beure amb la mascareta.

MESURES PREVENTIVES DE PROTECCIÓ: 
EXEMPLES DE MAL US DE LAS MASCARETES



MESURES PREVENTIVES DE PROTECCIÓ: 
COM TREURE’S ELS GUANTS



RESUMEN NORMES IMPORTANTS





https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/
A818.pdf

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LES FAMÍLIES D’ALUMNES

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf


GRACIES PER LA 
VOSTRA ATENCIÓ


