MODEL PLA D’ACTUACIÓ COVID-19 PER A ACTIVITATS CULTURALS
AMB PRESÈNCIA DE PÚBLIC
A fi de facilitar l'elaboració d'un pla d'actuació que incloga l'adopció de mesures de
prevenció i control aplicable a la celebració d'esdeveniments i activitats incloses en la
programació cultural d'un municipi, a continuació es detalla un model amb la informació
que ha d'arreplegar-se a fi de poder realitzar una adequada avaluació del risc així com
un detall de les mesures físiques a tindre en compte.
1. CARACTERÍSTIQUES DE L'ESDEVENIMENT


El nombre d'assistents previstos i públic a qui va dirigit.



Les característiques del lloc on es va a desenrotllar l'esdeveniment: aforament,
desenrotllament en l'interior o a l'aire lliure, sistema de control d'aforament.



La interacció esperada entre les persones que assistixen: contacte estret (distància
interpersonal inferior a 1,5 metres), gestió de punts d'accés, possibilitat
d'aglomeracions, exercici d'activitats que puguen promoure la transmissió (cantar o
cridar), compartir objectes.



La duració esperada de l'esdeveniment: hora d'inici i finalització.



Existència de servici de bar.

2. REGISTRE D'IDENTIFICACIÓ DE PARTICIPANTS
 Especificar els sistemes habilitats que permeten un registre d'identificació dels
participants amb informació de contacte disponible per a les autoritats sanitàries si
així ho requeriren, complint amb les normes de Protecció de Dades de Caràcter
Personal.
Es deu ser capaç de localitzar a posteriori la ubicació d'una persona assistent a
l'esdeveniment i poder contactar amb ella.
3. MESURES DE PREVENCIÓ FÍSIQUES


Garantizar la coordinació i comunicació amb els sistemes de vigilància i alerta.



Assegurar una comunicació eficaç als participants (idioma, missatges clau, etc.).


Cartells o rètols indicatius de les condicions de capacitat màxima i de les
mesures de protecció, higiene i desinfecció



Assenyalar els protocols de neteja i desinfecció.



Garantir que s'assegura la disponibilitat d'aigua i sabó o solució hidroalcohòlica
per a llavat de mans



Instal·lar barreres físiques com a mampares o divisors en àrees on és difícil
mantindre una distància de seguretat



Gestionar amb mesures específiques la utilització dels servicis de restauració.



Facilitar la utilització adequada dels banys.



Ventilació d'espais, si procedeix.



Senyalització dels punts d'accés i dels espais comuns per mitjà de marques
d'espera per a facilitar el manteniment de la distància física interpersonal.

 Establir horaris d'entrada i eixida escalonats i un ús escalonat dels espais comuns.


L’obertura d’accessos es realitzarà amb l’antelació suficient per permetre un
accés escalonat.



Senyalització horitzontal dels itineraris i priorització dels circuits de sentit
únic.



Eixida del públic de forma escalonada (per files o zones).



Sempre que siga possible, establir punts diferenciats d’entrada i sortida.



Sempre que siga possible, adequar els accessos per associar-los a les
diferents zones d’ocupació.

 Informar els assistents de les mesures de prevenció durant l'esdeveniment:


Mantindre la higiene respiratòria, ús obligatori de mascaretes.



Realitzar higiene de mans.



Evitar el contacte físic entre no convivents.



Evitar aglomeracions.



Evitar l'ús compartit d'objectes que siguen difícils de netejar i mantindre les
persones assistents informades.



Com a norma general, s’ha de garantir la distància física de seguretat d’1,5m
entre persones.

