Pla d’obertura de l’Auditori municipal

1.

Descripció de l’àmbit d’activitat

La situació epidemiològica que ha generat una crisi sanitària com a conseqüència de la COVID19 ha obligat a l’adopció de mesures de salut pública que han alterat la normalitat de les
relacions socials, econòmiques i productives del país.
En un context de pandèmia i d’emergència sanitària, ha calgut garantir la deguda
protecció de la salut de les persones que intervenen en la totalitat dels processos econòmics. El
resultat ha estat, en el cas dels equipaments culturals, una aturada completa de
l’activitat.
La progressiva tornada a la normalitat de l’activitat dels equipaments culturals de Santa
Coloma de Farners, s’inscriu en el context del Plan para la desescalada de las medidas
extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, aprovat pel
Consell de Ministres el passat 28 d’abril, que estableix al seu Annex II, les fases d’obertura.
Objectiu
El present document es redacta per tal d’establir les mesures de prevenció i control
necessàries per al retorn a l’activitat en relació a la pandèmia de la COVID-19.
Identificació de punts crítics i de possible infecció
En el marc de l’activitat dels equipaments culturals és necessari identificar i notificar en
tot moment els possibles riscos per a la salut de les persones i prendre les mesures que es
prescriuen per tal d’evitar-los. Les activitats que s’hi duen a terme són relativament
limitades i s’enumeren a continuació:
-

Relació artistes-treballadors/es municipals
Relació usuaris- treballadors municipals
Muntatge i desmuntatge d’instal·lacions artístiques i moviments o trasllats de
les obres d’art
Muntatge i desmuntatge d'activitats culturals, moviments o trasllats dels
serveis i equipaments tècnics auxiliars

En qualsevol cas no s’entreveuen factors de risc remarcables, ni dificultats per al
compliment de les distàncies físiques de seguretat. Els espais d'arts visuals són espais
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amb una molt baixa densitat d’ús, amb una superfície mitjana de 90 m , la qual cosa
fa que només en circumstàncies excepcionals, com ara conferències, vernissatges o
presentacions, puguin assolir una freqüentació que exigeixi l’aplicació de mesures específiques
de distanciament social.

2. Mesures de seguretat i desinfecció
Exigibles a les activitats
a. Disposar visiblement en diferents llocs dels espais (entrada, interior) de panells i
infografies informatives de les mesures d’higiene bàsiques i essencials establertes
pel Departament de Salut i/o el Ministerio de Sanidad.
b. Ús obligatori de les mascaretes individuals per entrar a qualsevol dels equipaments
municipals
c. Per entrar a l'equipament o assistir a les activitats, caldrà complimentar la
corresponent declaració autoresponsable que es posarà a l'abast del públic, usuaris i
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assistents a activitats. La declaració autoresponsable s'haurà d'entregar signada abans
per a tenir-hi accés. S’adjunta model a l’Annex 1.
Es crearà un registre d’usuaris que accedeixen a la instal·lació a fi de la prevenció i
detecció de possibles caos de COVID-19. Aquest registre quedarà subjecte al
compliment de la normativa de protecció de dades.
Els horaris de tancament per neteja i desinfecció han de comunicar-se als usuaris a través
de cartells visibles.
Es posarà a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb
activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, a l'entrada de
l'establiment, local o espai, i hauran d'estar sempre en condicions d'ús.
En les tasques de neteja i desinfecció es prestarà especial atenció a les zones d'ús comú i a
les superfícies de contacte més freqüents, com són manetes de portes, mostradors i taules,
així mateix com mobles, passamans, màquines dispensadores, terres, telèfons, penjadors,
carros, aixetes o qualsevol altre element de les mateixes característiques. Les tasques de
neteja caldrà fer-les amb els equips de protecció necessaris i utilitzant els productes
subministrats per l’Ajuntament.
S'ha de realitzar una neteja i desinfecció de les sales tancades i dels recintes a l'aire lliure
abans de cada representació de l'espectacle. En el cas de realitzar diverses funcions, abans
de cadascuna d'elles haurà a procedir a una nova desinfecció prèvia a l'entrada de públic a
la sala o a el recinte a l'aire lliure, en els termes assenyalats. La neteja i desinfecció dels
lavabos de cortesia es durà a terme a l'inici i al final de cada activitat o funció amb una
atenció especial a la seva ventilació. Tots els lavabos hauran de disposar de sabó o gel
hidroalcohòlic amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. La seva ocupació màxima serà
d'una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin necessitar
assistència.
Cal realitzar tasques de ventilació constant i permanent, sempre i quan no resultin
perjudicials per a la integritat de les obres d’art.
Cal evitar la presència de portes tancades per tal que els treballadors o els públics no
toquin les manetes o els tiradors.
Als lavabos, es tancaran els assecadors de mans per mitjà de dispositius d’aire calent. S’ha
de garantir l’ús de mitjans mecànics i d’un sol ús.
A la zona de caixes i/o mostradors, es disposarà una mampara de protecció.
A la zona de caixes, a les cues es senyalitzarà la distància física entre els punts de venda
i els clients, i entre els clients que fan la cua, respectant un mínim de dos metres entre
els uns i els altres.
Es facilitarà i senyalitzarà els espais de circulació en zones comunes per tal de
minimitzar la proximitat de les persones en els seus moviments a l’interior o a l’entorn
dels espais. L’entrada a la instal·lació serà per l’entrada principal. En el cas de concerts i
activitats a l’aire lliure la sortida serà per pel carrer de dalt. En cas de visites a les sales
interiors la sortida serà per la mateixa entrada principal però seguint el recorregut
establert per tal d’evitar contactes o aglomeracions.
Els lavabos romandran tancats al públic llevat de casos d’urgència. En aquesta casos es la
persona usuària haurà de procedir a la neteja i desinfecció del mateix mitjançant el mateix
gel desinfectant que hi haurà al lavabo. Caldrà revisió per part del personal municipal.
Es disposarà de papereres, amb tapa i pedal, en els quals poder dipositar mocadors i
qualsevol altre material d'un sol ús.
Mesures exigibles en relació amb el públic

a. Ús obligatori de les mascaretes individuals per accedir a qualsevol dels equipaments
municipals o a qualsevol de les activitats.
b. El temps de permanència a l’establiment o local serà l’estrictament necessari
perquè els usuaris puguin fer ús de les prestacions dels serveis i activitats
c. Per entrar a l'equipament o assistir a les activitats, caldrà complimentar la
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corresponent declaració autoresponsable que es posarà a l'abast del públic, usuaris i
assistents a activitats. La declaració autoresponsable s'haurà d'entregar signada abans
per a tenir-hi accés. S’adjunta model a l’Annex 1.
Es crearà un registre d’usuaris que accedeixen a la instal·lació a fi de la prevenció i
detecció de possibles caos de COVID-19. Aquest registre quedarà subjecte al
compliment de la normativa de protecció de dades.
Es prohibeix l’accés a les activitats i funcions a tota persona simptomàtica (Febre >
37,3ºC, tos continuada o persistent, dificultat respiratòria, malestar general...) o
que hagi estat en contacte estret amb una persona amb COVID-19. S'informarà
adequadament d'aquesta disposició.
Respectar les densitats i els aforaments que s’estableixin a cada recinte .
De forma general la distància física de seguretat serà de 1,5 metres.
Quan no sigui possible mantenir la distància física es podrà reduir si es garanteix l’ús de
mascareta. Caldrà deixar sempre un espai lliure interpersonal equivalent a un seient .
Per un correcte control de l'aforament es prioritzarà la venda en línia de l'entrada. No es
realitzarà transacció en efectiu. En cas de compra a taquilla, el pagament es realitzarà amb
targeta. Es netejarà i desinfectarà el datàfon després de cada ús, així com el TPV si la
persona treballadora que l'utilitza no és sempre la mateixa Totes les entrades i els seients
estaran degudament numerats.
Els espectadors que estiguin asseguts hauran de respectar sempre la distància de seguretat
fixada.
Les persones que conviuen en un mateix domicili quedaran exemptes de
les
mesures anteriors, que sí mantindran, com a grup, amb les altres persones o grups. Sempre
que sigui possible es disposarà el públic com en un amfiteatre, la qual cosa permet
l’optimització de la superfície a l’entorn de l’escenari.
L'obertura de portes es realitzarà amb mitja hora d'antel·lació per les activitats i amb una
hora d'antel·lació per les funcions.
S'instal·laran dispensadors de gel hidroalcohòlic a l'entrada. A la sortida de l'activitat s'hi
instal·larà papereres per a la recollida del material de protecció dels participants a les
activitats i funcions.
Els lavabos romandran tancats al públic llevat de casos d’urgència. En aquesta casos es la
persona usuària haurà de procedir a la neteja i desinfecció del mateix mitjançant el mateix
gel desinfectant que hi haurà al lavabo. Caldrà revisió per part del personal municipal.
No es lliurarà programa ni full de sala.
En les funcions i espectacles no hi haurà pauses intermèdies, sempre que sigui possible.
Es podrà vendre merchandising i altres productes similars, sempre que en els procediments
de venda es compleixin els requisits de distància de seguretat i absència d’aglomeracions.
El client no tindrà accés als productes, que li seran lliurats pel venedor.
Es disposarà de papereres amb tapa i pedal, en els quals poder dipositar mocadors i
qualsevol altre material d'un sol ús.
Així mateix es garantirà l'accés de persones de mobilitat reduïda respectant la norma.
Mesures exigibles per als equips de treball i persones de l'àrea de cultura

a. Tots els treballadors disposaran dels respectius equips de protecció individual (EPI)
ajustats al nivell de risc que els pertoca, i que disposaran permanentment de gels
hidroalcohòlics, o accés a aigua i sabó. L’ús de les mascaretes serà obligatori quan no
pugui garantir-se la distància de seguretat interpersonal de dos metres.
b. Es formarà el personal treballador en l’ús correcte dels equips de protecció. S’ha
entregat a cada un dels treballadors un document amb la informació general en
riscos laborals en relació a la COVID-19.
c. Tots els treballadors, tant municipals com externs han de mostrar-se asimptomàtics o no
haver estat en contacte estret amb una persona malalta de COVID-19.
d. Es mantindrà la corresponent distància interpersonal amb tercers, així com l'ús d'equips de
protecció adequats al nivell de risc. En les tasques de relació amb públic s'utilitzarà sempre

la mascareta.
e. Quan la naturalesa de l'activitat no permeti respectar la distància interpersonal,
els
implicats faran ús d'equips de protecció adequats a el nivell de risc com a mesura de
protecció.
3.- Mesures de protecció comunes als col·lectius artístics
A més de les mesures generals d'higiene i prevenció descrites anteriorment, seran aplicables als
col·lectius artístics a què es refereix aquest capítol les següents mesures:
a. Els artistes o grups contractats pel desenvolupament de les activitats seran els
responsables del compliment d'aquest protocol durant tot el període de relació i d'execució
del contracte i en el desenvolupament de les activitats i funcions a qualsevol espai previst.
L'ajuntament de Santa Coloma de Farners informarà de les condicions descrites en aquest
protocol i l'entregarà als artistes i grups contractats en iniciar-se la relació contractual per al
seu compliment.
b. Quan hi hagi diversos artistes simultàniament a l'escenari, la direcció artística ha de
procurar que es mantingui la distància sanitària de seguretat en el desenvolupament de
l'espectacle i sempre en com
c. Els grups contractats i artistes, en qualsevol cas, s'atendran a les mesures de seguretat
dissenyades a partir de les recomanacions de les autoritats sanitàries.
d. Tant en les representacions com en els assajos es garantirà la neteja i desinfecció de totes
les superfícies i instruments amb les que puguin entrar en contacte els artistes abans de
cada assaig. El vestidor no es compartirà en cap moment per diferents artistes si no s'ha
realitzat una neteja i desinfecció prèvia del mateix.
e. 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, i ha d'assegurar en tot cas el manteniment de la distància de dos metres entre els
artistes i la desinfecció dels materials després de cada ús.
4.- Mesures de prevenció de riscos per al personal tècnic
a. Els equips o eines de comunicació han de ser personals i intransferibles, o, les parts en
contacte directe amb el cos de la persona, disposaran d'elements substituïbles.
b. Aquells equips que hagin de ser manipulats per diferent personal, s'han de desinfectar
abans de cada ús.
c. S’assegurarà el compliment d’aquestes normes de seguretat en relació a l’ús i manipulació
dels equips tècnics necessaris pel desenvolupament de les activitats, espectacles i funcions.
d. En aquells treballs que hagin de ser desenvolupats per més d’una persona, i no es pugui
mantenir la distància de seguretat, tots els treballadors implicats han d’utilitzar els equips
de protecció adequats a el nivell de risc.
5.- Aforament
L’Auditori disposa d’un aforament habitual de 265 persones. Per complir amb les indicacions de
prevenció aquest aforament s’han de limitar a un màxim de 80 persones, sempre garantint una
distància mínima de 1,5 m. d’una persona a l’altra en totes direccions.
Aquest aforament podrà ser modificat en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries i
governatives.
6.- Disposició final
Els organitzadors de l’esdeveniment podran adoptar les mesures addicionals que
considerin necessàries en funció de les característiques específiques i de les condicions de la visita
pública per acomplir amb les mesures de prevenció i higiene que estableixin les autoritats
sanitàries.

Annex 1. Model de declaració autoresponsable

Declaració responsable usuari equipament cultural “AUDITORI MUNICIPAL”
Dades personals
Nom
DNI/NIE/Passaport
Dades de contacte, telèfon:

Mail:

Declaro, responsablement:
1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
No presento cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
No he estat positiu de covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.
No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de
covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.

2. (Seleccioneu una de les dues opcions)
Que no pateixo cap de les malalties següents:
•
•
•
•
•

Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten al sistema immunitari
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Que pateixo alguna de les malalties següents i que he valorat amb el metge/metgessa la
idoneïtat de reprendre l’activitat:

•
•
•
•
•

Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten el sistema immunitari
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Que em prendré la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre.
Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el
meu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol
incidència.
I, perquè així consti, als efectes de la meva incorporació al centre educatiu, signo la present
declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en
aquesta declaració.
Informació bàsica sobre protecció de dades personals:
Usuaris equipament cultural Auditori municipal
Responsable del tractament: Ajuntament de Santa Coloma de Farners.
Finalitat: Per gestionar la prevenció en front la Covid-19
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la
limitació del tractament de les vostres dades.
Delegat de Protecció de Dades: dpd@scf.cat - Plaça Ajuntament, 1 - 17430 Santa Coloma de
Farners (Girona). Tel:972840808
Lloc i data
Signatura

