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1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest document és d’obligada aplicació per part de totes les persones associades i no 

associades de l’Orfeó Reusenc que facin qualsevol tipus d’ús de les instal·lacions de 

l’entitat. La Junta Directiva prega que es llegeixin i es portin a terme totes les indicacions 

aquí expressades per tal de conservar la seguretat de tots els usuaris i usuàries. 

En el desplegament d’aquest document s’incorporen els protocols específics de la 

massa coral, la Secció de Teatre i la Secció de Bastons, així com un protocol general 

d’entitat. Cal destacar que el protocol específic de la massa coral s’aplicarà de la mateixa 

manera a les altres formacions corals i qualsevol activitat musical; el protocol de la 

Secció de Teatre s’aplicarà amb els cursos infantils, juvenils i adults i a qualsevol activitat 

teatral organitzada per l’entitat; i el protocol de la Secció de Bastons serà aplicable als 

cursos de ball de bastons, de dansa catalana i a qualsevol activitat vinculada a la dansa. 

Aquest protocol ha estat redactat acuradament a partir de diversos protocols facilitats 

pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, alguns d’ells específics pel 

sector cultural, com: 

- RESOLUCIÓ SLT /1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures 

bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i 

afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2. 

- Ordre 195/2018, del Consell de l’Associacionisme Cultural Català (DOGC núm. 

7756, 27.11.2018) 

- Plans de represa del sector cultural. Arts escèniques i musicals. Document 

aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per emergències associades a 

malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc en data 3 de juliol de 

2020. 

- Plans de represa del sector cultural. La cultura popular i les associacions 

culturals. Document 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 
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2. DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT D’ACTIVITAT 

 

L’activitat de l’Orfeó Reusenc es classifica, segons l’Ordre 195/2018, del Consell de 

l’Associacionisme Cultural Català (DOGC núm. 7756, 27.11.2018), en diversos àmbits i 

que són: 

- Àmbit dels ateneus: 

• Equipament interdisciplinari que acull actes culturals i activitats 

formatives diverses, amb sala d'exposicions, sales de reunions, sales 

d’assaig i servei de restauració. 

• No és habitual la rotació de grups diferents en l'ús dels espais 

• És possible realitzar activitats per franges d’edat amb la finalitat d’evitar 

el contacte entre grups de risc amb la resta de grups.  

• La represa de la seva activitat pot confluir tant amb les mesures per a 

l’esport no professional com amb la d’equipaments culturals. 

 

- Àmbit del cant coral: (Orfeó Reusenc, Coral Infantil i juvenil “Els Somniadors, 

Cor Jove, i cor l”Encís”) 

• La veu cantada es projecta més lluny que la veu parlada, fet que fa que 

la distància de seguretat per evitar contagis hagi de ser major (1,5 metres 

entre cantaires i 2 metres entre fileres)  

• És factible l’ús de mascaretes per als assajos. 

• Els assajos i gran part de les actuacions tenen lloc a espais tancats 

(activitat estàtica): possibilitat de mantenir la distància física i reduir 

l’aforament. 

• Existència de formacions composades exclusivament per infants (corals 

infantils). 

 

- Àmbit de la dansa: (Cos de Bastoners i cursos de bastons i dansa catalana) 

• Activitat molt diversa: mentre alguns balls requereixen contacte físic, 

d’altres, com ara el ball de bastons, permeten mantenir una distància de 

més de dos metres entre els balladors (la distància del braç i el bastó 

estès pot ser d’entre 1,05 i 1,20 metres). Impossibilitat de distanciament 

físic en gran part de l’activitat, tant en assajos com en actuacions  

• Amb caràcter general, s’equiparen a les activitats esportives de caire no 

professional 

 

- Àmbit de la música (cursos de gralla i timbal i altres usos d’instruments) 

• Els instruments de vent tenen un elevat flux d’exhalació i condensació 

d’aigua de l’aire exhalat que pot drenar al sòl. La resta d’instruments no 

impliquen més risc de contagi sempre que no es comparteixi instrument 

 

- Àmbit del teatre (Secció de Teatre i cursos infantil, juvenil i adult de teatre. 

També “Els Pastorets: Belluguet i Bieló”): 
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• Gran part de l’activitat depèn dels equipaments en els quals assagen i 

actuen. En aquest cas, es tracta d’un espai de titularitat privada que 

pertany a l’Orfeó Reusenc.  

• Algunes activitats de l'àmbit teatral són estacionals, com “Els Pastorets: 

Belluguet i Bieló” (entre novembre i gener). 

• La major part de la seva activitat es pot equiparar al pla de represa 

cultural en relació a teatres i activitats culturals a l'aire lliure 

 

- Àmbit del joc tradicional (Rifa de la Confitura): 

• El joc a la Rifa de la Confitura sí permet mantenir les distàncies de 

seguretat. 

• Existència de material d’ús comú. 

• L’activitat es sol efectuar a la Sala d’Esbart al primer pis.  

• Amb caràcter general, s’equipara a les activitats esportives de caire no 

professional 
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3. COL·LECTIUS VULNERABLES DE L’ORFEÓ REUSENC 

 

A l’Orfeó Reusenc es consideren vulnerables les persones amb qualsevol de les 

següents característiques: 

- Persones amb més de 60 anys. 

- Persones amb obesitat mòrbida. 

- Diabètics/es. 

- Persones amb malalties cardiovasculars, inclosa la hipertensió; malaltia hepàtica 

crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica o immunodeficiència 

- Persones amb càncer. 

- Embarassades. 

Tots els socis/es amb alguna d’aquestes característiques, caldrà que ho 

comuniquin a la Junta Directiva i/o als seus responsables. Per a la seva 

reincorporació a l’activitat ordinària caldrà que prèviament es valori, a partir de 

les guies publicades pel Departament de Salut, si és possible i recomanable.  

Caldrà que tots els individus vulnerables consultin al seu metge/essa si és 

possible la seva tornada a l’activitat que realitzen a l’Orfeó Reusenc.   
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4. MESURES DE PREVENCIÓ DE CARÀCTER GENERAL 

 

Amb caràcter permanent, caldrà que tots els associats/des i qualsevol usuari de les 

instal·lacions de l’Orfeó Reusenc adoptin les mesures necessàries per evitar la 

generació de riscos de propagació de la infecció de la COVID-19, així com la pròpia 

exposició a aquests riscos, i adoptaran les mesures de protecció individual i col·lectiva 

fonamentades en : 

- Higiene freqüent de mans. 

- Higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la 

boca amb la cara interna de l’avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, 

nas i ulls) 

- Caldrà que totes les persones portin mascareta, preferiblement la que es porti 

de casa. L’entitat també disposarà de mascaretes quirúrgiques per als 

associats/des que ho necessitin. Les mascaretes serà d’ús obligatori per 

persones de 6 anys en endavant.  
- Tant en 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 espai de 

seguretat de 2,5 m2 per persona. Aquestes condicions es podran exceptuar per 

a les persones associades que compleixin els requisits per esdevenir grup de 

convivència. 

- Les persones associades amb la consideració de persones de risc o vulnerables 

hauran d’adequar el seu lloc en l’associació per minimitzar-ne la vulnerabilitat.  

- L’accés a zones comunes haurà de ser organitzat i coordinat pels responsables 

pertinents per mantenir el distanciament físic en les zones esmentades. 
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5. MESURES DE PREVENCIÓ DE CARÀCTER ESPECÍFIC 

 

- A partir de les mesures de cada espai de l’entitat, l’aforament màxim per espai 

serà: 

 

PLANTA BAIXA 

• Hall d’entrada: 19 persones 

• Magatzem: 12 persones. 

• Sala Carles Robuster: 25 persones. 

• Cafè-bar: 20 persones 

• Teatre (escenari): 18 persones. 

• Vestuaris 1, 2 i 4 (no es permet l’ús del vestuari 3): 3 persones en 

cadascun. 

• Peixera: 2 persones. 

PRIMER PIS 

• Aula polivalent (Secretaria vella): 9 persones 

• Saleta: 8 persones 

• Secretaria: 13 persones 

• Sala Mestre Estanislau Mateu: 23 persones 

• Sala d’Esbart: 43 persones 

 

- L’aforament del Teatre de l’Orfeó Reusenc en qualsevol de les seves 

representacions (teatre, concerts, conferències, etc.) serà, fins a nou avís, de 53 

localitats. 

- L’aforament de l’ascensor serà d’un màxim d’una persona. Només es permetrà 

que hi accedeixin més persones -tenint en compte l’aforament habitual de 

l’ascensor- si formen part d’un grup de convivència habitual o del mateix nucli 

familiar. 

- Les mesures específiques del servei de cafè-bar es troben disponibles en el 

protocol d’actuació concret d’aquest espai. 

- Abans de l’inici de tota activitat a l’Orfeó Reusenc, els/les responsables 

pertinents de cada grup mesuraran la temperatura de tots els participants amb 

un termòmetre digital homologat. No es podrà accedir a l’espai si el resultat és 

igual o superior a 37,3ºC. 

- Caldrà que el calçat estigui desinfectat abans d’accedir a les sales d’assaig. 

- Caldrà que els/les cantaires, bastoners/es i qualsevol usuari/a que faci servir 

uniforme o roba de l’entitat, caldrà que el rentin en cicles de rentat d’entre 60 

i 90 graus abans de retornar-lo a l’entitat. 

- Cada grup que realitzi activitat a l’Orfeó Reusenc tindrà una persona 

responsable de què es portin a terme les mesures aquí expressades i tindrà 

permís de la Junta Directiva per no permetre l’accés a l’activitat en qüestió a 

aquella persona o persones que no compleixen les condicions establertes en 

aquest protocol. 

- Totes les persones que realitzin qualsevol activitat a l’Orfeó Reusenc, hauran 

d’omplir i fer arribar a la secretària de l’entitat el model de declaració 
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autoresponsable adjuntat a l’annex 1 d’aquest protocol abans de començar 

l’activitat en qüestió. 

- Es farà servir un cubell específic per llençar les mascaretes, proveït de tapa i 

pedal, amb la identificació de contenidor de residus no diferenciats. (No 

reciclable).  
- Es desaconsella l’ús de guants.  
- En cas que alguna persona associada mostri simptomatologia relacionada amb 

la malaltia de la COVID-19, o si sospita que en té el dia que hi ha programada 

alguna activitat, n’haurà d’informar l’entitat i quedar-se en quarantena al seu 

domicili, sense fer acte presencial a l’activitat.  
- En cas que la persona associada participi d’alguna de les activitats programades 

i s’identifiqui que mostra simptomatologia associada a la malaltia de la 

COVID-19, s’assegurarà l’ús correcte de màscara quirúrgica, la higiene de mans 

i se n’agilitzarà la derivació als serveis sanitaris amb rapidesa i eficàcia per 

garantir la seva seguretat i la de tothom.  
- En cas que es confirmi un cas positiu de malaltia en alguna persona 

associada, es durà a terme l’estudi pertinent i es farà el seguiment de contactes, 

i es prescriuran les quarantenes domiciliàries, si s’escau, d’acord amb les 

directrius establertes per les autoritats sanitàries. 
- Pel que fa a les persones associades que atenen al públic o als visitants -

personal de taquilla, acomodadors i tècnics-, la distancia amb el públic o visitant 

durant tot el procés d’atenció serà, com a mínim, d’un metre si es compta amb 

elements de protecció o d’aproximadament dos metres si no se’n compta.  
- Si hi ha proveïdors, com ara empreses de transport i de distribució de material 

que s’utilitzi en activitats de l’àmbit de la cultura popular, se’ls demanaran els 

plans de protecció propis i es regularan, si cal, les normes de seguretat en 

actuacions relacionades amb els àmbits d’actuació. 

En tot moment, per al desenvolupament de la seva activitat, les persones associades 

disposaran de:  

- Formació obligatòria sobre la Covid-19 (símptomes, vies de contagi, higiene de 

mans i ús adequat de guants, higiene respiratòria, mesures de distanciament 

físic, neteja i desinfecció i altres mesures preventives).  
- Se’ls lliurarà documentació (tipus infografia) relacionada amb la Covid-19 amb 

recomanacions d’higiene, com la importància i tècnica del rentat de mans, i 

d’altra mena, com les a emprendre davant de possibles contagis. La podran 

trobar a l’espai del Departament de Salut:  
https://canalsalut.gencat.cat/ca/vidasaludable/habits_dhigiene/rentarse_les_ma

ns/  
- Punts de rentat de mans amb gel hidroalcohòlic.  
- Productes per a la desinfecció de les superfícies als llocs de treball 

compartits, com ara: taquilles, la secretaria, etc., perquè puguin fer-ne ús a 

discreció (esprai, tovalloletes desinfectants, etc.), sense necessitat d’esperar als 

intervals.  
- Cal seguir les normes per a la correcta col·locació i enretirada de la 

mascareta d’acord a l’establert a la pàgina de Salut: 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/vidasaludable/habits_dhigiene/rentarse_les_mans/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/vidasaludable/habits_dhigiene/rentarse_les_mans/
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https://www.youtube.com/watch?v=EKGO6SRjJWU&feature=youtu.be 

- S'ha de realitzar una neteja, desinfecció i ventilació de les sales d’assaig, la 

secretaria i el pati del primer pis abans de cada reunió, assemblea, trobada, 

assaig, actuació, etc. En el cas del Teatre de l’Orfeó Reusenc, si es realitzen 

diverses sessions, abans de cadascuna d'elles s’haurà de procedir a una nova 

desinfecció prèvia a l'entrada de persones, en els termes assenyalats en aquest 

protocol.  
- Quan acabi la sessió i després de la neteja, desinfecció i ventilació, els espais 

quedaran tancats per garantir que es mantenen higienitzats fins a l’inici de la 

sessió següent.  
- La neteja i desinfecció dels lavabos es durà a terme a l'inici i al final de cada 

sessió, amb una atenció especial a la seva ventilació d’acord amb les 

recomanacions de les autoritats sanitàries.  
- Tots els lavabos hauran de disposar de sabó o gel hidroalcohòlic amb dosificador 

i tovalloles d’un sol ús.  
- L’aforament dels lavabos s’anunciarà visiblement a l’entrada. L’ocupació màxima 

serà -a causa de la diferència de superfícies- de 2 persones al lavabo d’homes 

i d’1 persona al lavabo de dones. Caldrà mantenir durant l’ús una distància 

d’1,5 m.  
- En les tasques de neteja i desinfecció dels espais es prestarà especial atenció a 

les zones d'ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents, d'acord amb 

les següents pautes:  
• S'utilitzaran desinfectants com dilucions de lleixiu (1.50) acabada de 

preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat viricida que es 

troben al mercat i que han estat autoritzats i registrats pel Ministeri de 

Sanitat. En l'ús d'aquest producte es respectaran les indicacions de 

l'etiqueta. Les mesures de neteja i desinfecció hauran de contemplar les 

especificitats dels espais en què es desenvolupa l’activitat.  
• 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 privades, com ara els vestuaris, la taquilla, els lavabos, la cuina i 

àrees de descans.  
• La neteja i desinfecció es durà a terme en les màximes condicions que 

ventilació que pugui proporcionar l’espai o equipament.  
• La ventilació s’ha de fer de manera periòdica i com a mínim tres vegades 

al dia per espai de 10 minuts, i sempre abans de cada nova funció.  
• Més recomanacions relatives a la renovació de l’aire en espais tancats: 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019- 

ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf 
•  Informació per a la neteja i desinfecció en establiments i locals de 

concurrència humana  
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019- 

ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-

concurrenciahumana.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=EKGO6SRjJWU&feature=youtu.be
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-%20ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-%20ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-%20ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrenciahumana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-%20ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrenciahumana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-%20ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrenciahumana.pdf
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•  Informació per a la neteja i desinfecció en espais exteriors de 

concurrència humana  
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019- 

ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-

concurrenciahumana.pdf 

6. ACTIVITATS AMB PRESÈNCIA DE PÚBLIC – MESURES ESPECÍFIQUES 

DEL TEATRE DE L’ORFEÓ REUSENC  

 

Amb caire general, es prescriuen:  

 

1. Mesures en la venda d’entrades del públic assistent  

 

a. Es recomana la compra en línia de les entrades als espectacles del Teatre de l’Orfeó 

Reusenc, disponibles a la plataforma Entrapolis abans de cada funció.  

b. S’adverteix que només es podrà dur a terme l’activitat, amb presència de públic, si es 

compleixen les mesures que es prescriuen en aquest protocol, aprovat pel 

PROCICAT. L’Orfeó Reusenc vetllarà perquè així sigui. 

c. L’accés del públic es limitarà d’acord amb les indicacions de distància de seguretat i 

aforament màxim vigents en cada cas. L’aforament del Teatre serà de 53 localitats.  

d. La distribució de butaques, per al públic que no sigui del mateix nucli familiar ni en 

grup considerant de convivència habitual, serà la següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mesures en la informació al públic  

 

a. A l’entrada de l’Orfeó Reusenc s’indicaran les condicions de capacitat màxima i les 

mesures de protecció, higiene i desinfecció que es prenen en els recintes tancats o 

espais a l’aire lliure en què es duen a terme actes i espectacles de cultura popular.  

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-%20ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrenciahumana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-%20ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrenciahumana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-%20ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrenciahumana.pdf
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b. Senyalització horitzontal dels itineraris que ha de seguir el públic, amb indicació de 

les distàncies de seguretat en els àmbits de taquilla, lavabos, espais comuns, etc.  

c. Advertiment que només es podrà dur a terme l’activitat, amb presència de públic, si 

es compleixen les mesures que es prescriuen en aquest protocol, aprovat pel 

PROCICAT.  

d. Advertiment que l’accés del públic es pot limitar d’acord amb les indicacions de 

distància de seguretat i aforament màxim vigents en cada cas.  

e. Cal fer advertiment de l’ús obligatori de mascareta quirúrgica, per donar compliment 

a la RESOLUCIÓ SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures 

en l'ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-

19. Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i enretirada d’acord a 

l’establert a la pàgina de Salut  

(https://www.youtube.com/watch?v=EKGO6SRjJWU&feature=youtu.be). Cal tenir 

presents, a més, les condicions següents:  

 

I. Ús per persones de 6 anys en endavant. 

II. No estan obligades al seu ús les persones que presentin algun tipus de 

malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per la utilització 

de la mascareta.  

III. Tampoc si, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposen 

d’autonomia per treure’s la mascareta o bé presenten alteracions de 

conducta que facin inviable la seva utilització.  

f. Missatges informatius en la venda en línia o en la inscripció, i en l’inici i en la cloenda 

de l’activitat, sobre les mesures sanitàries que han de seguir els assistents (ús de 

màscares, rentat de mans, higiene respiratòria), pautes en accessos i sortides, i el 

manteniment de la distància de seguretat i la capacitat màxima de cada dependència, 

respectant sempre la legislació vigent.  

g. Documentació (tipus infografia) relacionada amb la Covid-19 amb recomanacions 

d’higiene, com la importància i tècnica del rentat de mans, i d’altra mena, com les a 

emprendre davant de possibles contagis (https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-

saludable/habits_dhigiene/rentarse_les_mans/)  

h. Advertiment que no podran accedir persones amb símptomes de COVID-19, o bé les 

que hagin estat en contacte directe amb un malalt. S’apel·la a la declaració 

autoresponsable que hauran de signar tots els assistents a qualsevol funció.  

i. En les activitats o espectacles es recomana que no hi hagi pauses intermèdies. En 

el cas que sigui inevitable, aquest descans ha de tenir la durada suficient perquè la 

sortida i entrada durant el descans també sigui esglaonada i amb els mateixos 

condicionaments que l'entrada i sortida de públic.  

 

5.1 Mesures per a la racionalització dels espais i el seu ús en condicions de 

distanciament físic  

 

Respecte a les zones comunes dels recintes o els espais a l'aire lliure on s'hi acomoda 

el públic, s'han de complir els següents requisits:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=EKGO6SRjJWU&feature=youtu.be
https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/habits_dhigiene/rentarse_les_mans/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/habits_dhigiene/rentarse_les_mans/
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CONDICIONS D’AFORAMENT  

El nombre màxim d’assistents o participants permesos, en aquest cas 53 localitats, 

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, d’acord al que 

estableix l’epígraf 3 de l’apartat 2.1 de la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per 

la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de 

transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.  

c. Aquestes distàncies no seran necessàries entre grups de persones de contacte 

habitual però sí entre els grups.  

d. S’han d’establir espais sectoritzats, amb control de fluxos d’accés i sortida 

independents (no permeables entre si). 

 

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.  

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

c. Control de mascaretes als accessos.  

d. 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.  

e. L'obertura d’accessos 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.  

f. La mobilitat interna prioritzarà els circuits en sentit únic per evitar els creuaments. 

Caldrà senyalitzar-los convenientment i proporcionar-los amplada suficient.  

 

ALTRES CONDICIONS  

 

a. S'ha de disposar de papereres, si pot ser amb tapa i pedal, en els quals poder dipositar 

mocadors i qualsevol altre material d'un sol ús. Aquestes papereres han de ser 

netejades de forma freqüent, i al menys un cop a el dia.  
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ANNEX 1: DECLARACIÓ RESPONSABLE PER ALS SOCIS/ES I USUARIS/ES DE 

L’ORFEÓ REUSENC 

Declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19  

 

Declaro sota la meva responsabilitat:  

 

☐ Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto 

les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de 

l’activitat en què participo. Així mateix, entenc que l'entitat organitzadora de l'activitat no és 

responsable de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant 

l'activitat.  

 

☐ Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les 

actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’una persona amb 

simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.  

 

☐ Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació el meu estat de salut compatible 

amb la simptomatologia Covid-19, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el meu 

entorn familiar.  

 

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, declaro que compleixo els requisits 

de salut següents:  

 

☐ Absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

 

☐ Que no he conviscut o no he tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 

confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors 

a la realització de l’activitat.  

 

[Nom i cognoms, DNI/NIE i signatura de la persona participant o del pare/mare o tutor/tutora en 

cas de menors d’edat]  

 

 

 

[Data i localitat]  

 

 

[Signatura] 

 


