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E L S  5  P I L A R S   
per frenar la propagació de la infecció durant l’activitat coral 

PROTOCOL D’ENTRADA A L’ASSAIG 

1. Totes les persones es desinfectaran les mans amb solució hidroalcohòlica a l'hora d'accedir a la 
sala d’assaig. 

2. Tothom ha d’arribar puntual a l’hora d’assaig. No es permeten encaixades de mans, ni 
abraçades. 

3. Els cantaires portaran mascareta quirúrgica per a l’accés i per cantar. 

4. Hi haurà una catifa desinfectant per les sabates. 

5. El director portarà màscara quirúrgica, i també pot incloure’s pantalla facial. 

6. Control de temperatura frontal (a càrrec de la persona designada). En el cas que es detecti febre, 
altres símptomes compatibles o problema respiratori significatiu en algun cantaire, no se’l deixarà 
accedir a la sala d’assaig i se’l reenviarà al seu domicili amb la indicació que es posi en contacte 
amb els serveis sanitaris o el seu metge.  

7. La separació mínima entre les espatlles dels cantaires serà d’1,5m., i entre files, de 2m. Uns 
2,5m2 per cantaire.

1. Les persones malaltes no han de participar en els assaigs. 

2. La bona higiene (rentat de mans, mascaretes). 

3. No hi ha d’haver contacte físic entre persones (mantenir distància de seguretat).  

4. No utilitzar instruments, equips en comú, ni compartir partitures. 

5. La sala d’assaig ha de ser adequada: espai suficient i proporcional al nombre de 
participants a l’assaig.  

IMPORTANT: Cada cantaire decideix si vol participar o no a l’assaig. Això també s’aplica a aquelles persones que 
no tenen cap risc a causa de l’edat, les malalties cròniques o altres afeccions mèdiques, però volen esperar a la 
normalització; en aquest cas, el primer és la llibertat de la persona.  



P O S I C I Ó  P E R  A S S A J A R  

PROTOCOL A L’ASSAIG 

1. Cantar drets, per millorar la respiració i facilitar la neteja dels locals. 

2. Es realitzaran els assaigs en dues parts de 30 minuts, amb una pausa de 15 minuts que servirà 
per ventilar la sala. 

3. La zona de descans serà a la terrassa,  de manera que es garanteixi la distància de seguretat: 
1 metre amb mascareta per parlar; 2 metres sense mascareta. 

4. Formar i informar a tots els cantaires sobre les normes d'higiene personal, mitjançant cartells o 
altres mitjans (com rentar-se les mans correctament, com actuar en cas de tossir o estornudar, 
etc.). 

5. Es farà un llistat de cantaires assistents a cada assaig només amb finalitat epidemiològica en 
cas de contagi. 

6. Utilitzar correctament i no compartir les carpetes de partitures. Si fos possible, es recomana l’ús 
de tauletes personals. S’enviaran les partitures per correu electrònic. 

7. I sobretot, sentit comú.



 

ELS VOCALS CANTAIRES 

“La junta del Cor designarà una persona del mateix cor, millor si és un professional sanitari que a 
l’hora sigui cantaire, per portar el control de les mesures de prevenció i higiene de la infecció, 
preparar la sala d’assaig i marcar l’espai individual que hi ha d’ocupar cada cantaire.” 

Les persones que faran aquesta tasca seran els Vocals Cantaires: Lourdes, Isabel i Jimi. 

Tasques 

1. Són els responsables de la neteja dels espais i de les superfícies que hagin tocat: amb alcohol 
70% les plàstiques, i amb solució de lleixiu al 0,1% les metàl·liques i de fusta. Poms de portes, 
baranes i passamans, botons, taulells, taules d'ús comú, aixetes, etc.).  

2. Desinfectar els materials usats (carpetes,....), després de fer-los servir, deixant el material 
preparat per al proper ús. 

3. Facilitar als cantaires el material necessari per a la neteja de la seva carpeta, si cal, i donar el 
temps necessari per realitzar aquesta tasca.  

4. Ventilar la sala d’assaig, abans i després. 

5. Faran el llistat de cantaires assistents a cada assaig només amb finalitat epidemiològica en cas 
de contagi. 

6. Faran el control de temperatura.  En el cas que es detecti febre, 37,3º, o altres símptomes 
compatibles o problema respiratori significatiu en algun cantaire, no se’l deixarà accedir a la 
sala d’assaig i se’l reenviarà al seu domicili amb la indicació que es posi en contacte amb els 
serveis sanitaris o el seu metge. 

HORARIS DELS ASSAJOS 

Dilluns de 20:30h a 22h        Dimarts de 19:30h a 21h        Dijous de 20:30h a 22h 
   SOPRANS        TENORS i BAIXOS                   CONTRALTS



 

MATERIAL QUE HA DE DISPOSAR L’ORFEÓ  

INDISPENSABLE 

Gel hidroalcohòlic. Posar un dosificador de paret al començament de les escales del bar i un altre 	 	
	 	 	 	 abans d’entrar a la Sala Mateu.


Mocadors d’un sol ús. Disposar d'unes capses de mocadors a la Sala Mateu. 


Contenidors per rebutjar els mocadors. Distribuir-los de la mateixa manera que les caixes de 		 	
	 	 	 	 mocadors. Haurien de ser papereres amb tapa i que s’obrissin amb el peu.


Catifa desinfectant. Amb solució de lleixiu al 0.1%. Posar-la al començament de les escales del bar.


	 


Termòmetre làser. Per l’entrada a l’assaig, 


Cartells informatius. Sobre les normes d'higiene personal (com rentar-se les mans correctament, com 
	 	 	 	 actuar en cas de tossir o estornudar, etc.).


Servei de neteja. S’hauria de fer una neteja a fons dels espais concorreguts una o dues vegades per 		
	 	 	 	 setmana. Contractar una empresa de neteja externa. 

OPTATIU 

Fer unes mascaretes per tots els cantaires amb l’escut de l’Orfeó.



 

Aquesta “Guia d’higiene i prevenció dels assaigs de l’Orfeó Reusenc” l’ha elaborat el director de 
l’Orfeó Reusenc, Albert Galcerà, a partir del Pla de Prevenció de Riscos de la COVID-19, en el qual 
s'han tingut en compte els coneixements i les recomanacions sanitàries, així com el document de 
"Recomanacions sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l'Efecte del 
coronavirus SARS-CoV- 2”, elaborat pel Consell de Relacions Laborals de Catalunya i les evidències 
de la Prevenció de Riscos.  

Aquest Pla de Prevenció de Riscos de la Covid-19 per l’activitat del Cant Coral, s’ajusta a la “GUIA 
DE BUENAS PRACTICAS PARA EL REINICIO DE LA ACTIVIDAD ESCENICA Y MUSICAL EN 
ESPAÑA” del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura y 
Deporte de España de 12/06/2020; i al Pla aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per 
emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc en data 17 de 
juliol de 2020. 

Subscriuen aquest document totes les federacions corals de Catalunya: 

Reus, 27 juliol 2020


