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Where we are

TODAY

PROTOCOL D 'ASSAIG 
Segons la Coordinadora de Bastons de Catalunya, per tal de dur a terme els
assajos de bastons amb la màxima seguretat cal que es compleixin els
següents punts:

 A. Segons la normativa, i complint amb l’aforament limitat, es podrien realitzar
assajos en espais tancats a condició que aquests siguin desinfectats abans i
després del mateix. De la mateixa forma, els assajos es poden reprendre en
espais oberts sense la necessitat de la desinfecció de l’indret. En tot cas, la
Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya recomana, en la mesura del
possible, aquesta segona opció per minimitzar el risc.

B. L’ús de mascareta homologada és OBLIGATORI. És, sense dubte, el requisit
[actualment] més important i imprescindible atès que el Ball de Bastons no pot
garantir la distància de seguretat d’1’5m que estableix la normativa.

En el nostre cas, s'assajarà a la salsa d'assaig una vegada es disposi de
pantalles facials per totes les bastoneres, mentre els assajos es realitzaran al
terrat, utilitzant mascaretes quirúrgiques. 
Les pantalles facials es guardaran, un cop desinfectades, a l'Orfeó.

C. L'Orfeó garanteix l’accés a gel hidroalcohòlic en tot moment i és obligatori el
seu ús abans de començar l’assaig i en finalitzar el mateix.

D. Els bastons seran d'ús individual amb els bastons pròpis i intransferibles.
Aquesta norma s’estableix per minimitzar el contacte indirecte entre persones
en l’execució del ball.

-Es modificarà del repertori aquelles coreografies que incloguin intercanvis
de bastons entre les diferents dansaires.

E. Es farà un llistat de les bastoneres assistents als diferents assajos per tal de
fer un seguiment en cas de contagi.

F. Cada dansaire haurà de firmar la declaració d'autoresponsabilitat en front
de la COVID-19.
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ESTRUCTURA D 'ASSAIG 
 Presa de temperatura (per sobre de 37,3º no es permetrà assajar).
 El responsable apuntarà els participants a l'assaig i les respectives
temperatures.
 Desinfecció de sabates.
 Desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic.
 Desinfecció de la pantalla facial amb alcohol.
 Al finalitzar assaig netejar la sala d'assaig.
 Desinfecció de la pantalla facial.
 Netejar-se les mans al marxar.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tothom ha d'arribar puntual a l'assaig i no es permetran abraçades ni
encaixades de mans.

TASQUES DE DIRECCIÓ

 Neteja dels espais i de les superfícies que s'hagin utilitzat.
 Desinfecció dels materials utilitzats.
 Facilitar a les bastoneres alcohol per tal de netejar la màscara facial i
mocadors d'un sol ús.
 Ventilar la sala d'assaig, abans i després de l'assaig.
 Realitzar el llistat de les bastoneres assistents a cada assaig, així com el
control de temperatura.
 Vetllar perquè es compleixin totes les mesures de seguretat establertes.

1.
2.
3.

4.
5.

6.



Wherre

MATERIAL
 Gel hidroalcòholic.
 Catifa desinfectant.
 Esprai amb alcohol.
 Mocadors d'un sol ús. 
 Termòmetre làser.
 Pantalla facial.
 Cartells informatius.
 Material de neteja.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tot i la represa dels assajos cap bastonera està obligada a assistir, tot i que si que
es demana un previ avís, per tal d'organitzar els assajos.

Si alguna bastonera té algun símptoma, no porta els bastons o el material adequat
no podrà realitzar l'assaig.
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DECLARACIÓ D ’AUTORESPONSABIL ITAT  ENFRONT DE LA
COVID-19 (MAJOR D ’EDAT)

Davant la situació relativa a la COVID-19 en què ens trobem es fa indispensable la
vostra col·laboració amb la finalitat d’establir mesures preventives per preservar la
vostra salut i la de la resta de persones de l’entitat.
En compliment del deure de col·laboració amb el Departament de Salut per fer
front a la pandèmia de COVID19, l’entitat ha de poder avaluar en tot moment que
les seves participants no presentin cap simptomatologia compatible amb un procés
actiu de COVID-19, amb la finalitat de comunicar a la resta de membres, si s’escau,
sobre la possible presència de COVID-19 dins de la mateixa entitat. Aquest
document d’autoresponsabilitat eximeix a la junta directiva i/o persona responsable
nomenada de qualsevol responsabilitat en cas de no compliment del mateix.
L’acceptació d’aquesta responsabilitat implica que:

1) No hagis tingut cap símptoma relacionat amb la COVID-19 (febre, tos i
dificultat respiratòria, etc.) en un període de 14 dies anteriors a l’activitat amb
l’entitat.
2) No hagis tingut contacte directe o indirecte amb cap persona susceptible (o
confirmada) de tenir la COVID-19.
3) En cas de detecció d’una de les anteriors possibilitats, has de contactar
immediatament amb la persona responsable de l’entitat i notificar la situació.

La informació i la documentació sobre l’estat de salut és confidencial i està subjecte
a la normativa vigent de protecció de dades i el personal que les tractarà serà
exclusivament la junta de l’entitat o la persona responsable nomenada per la
mateixa.
A més, l’acceptació d’aquest document implica el compliment del protocol establert
per l'Entitat referent a la Nova Normalitat del Ball de Bastons.

I perquè així consti,

Jo ________________________________ amb DNI _____________, declaro que he llegit i estic
conformeamb aquest document d’autoresponsabilitat.

Signatura Data i lloc: ______________________
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DECLARACIÓ D ’AUTORESPONSABIL ITAT  ENFRONT DE LA
COVID-19 (MENOR D ’EDAT)

Davant la situació relativa a la COVID-19 en què ens trobem es fa indispensable la
vostra col·laboració amb la finalitat d’establir mesures preventives per preservar la
vostra salut i la de la resta de persones de l’entitat.
En compliment del deure de col·laboració amb el Departament de Salut per fer
front a la pandèmia de COVID19, l’entitat ha de poder avaluar en tot moment que
les seves participants no presentin cap simptomatologia compatible amb un procés
actiu de COVID-19, amb la finalitat de comunicar a la resta de membres, si s’escau,
sobre la possible presència de COVID-19 dins de la mateixa entitat. Aquest
document d’autoresponsabilitat eximeix a la junta directiva i/o persona responsable
nomenada de qualsevol responsabilitat en cas de no compliment del mateix.
L’acceptació d’aquesta responsabilitat implica que:

1) La o el menor no hagi tingut cap símptoma relacionat amb la COVID-19
(febre, tos i dificultat respiratòria, etc.) en un període de 14 dies anteriors a
l’activitat amb l’entitat.
2) La o el menor no hagi tingut contacte directe o indirecte amb cap persona
susceptible (o confirmada) de tenir la COVID-19.
3) En cas de detecció d’una de les anteriors possibilitats, s’haurà de contactar
immediatament amb la persona responsable de l’entitat i notificar la situació.

La informació i la documentació sobre l’estat de salut és confidencial i està subjecte
a la normativa vigent de
protecció de dades i el personal que les tractarà serà exclusivament la junta de
l’entitat o la persona responsable nomenada per la mateixa.
A més, l’acceptació d’aquest document implica el compliment del protocol establert
per l'Entitat referent a la Nova Normalitat del Ball de Bastons.
I perquè així consti,

Jo ________________________________ amb DNI _____________, mare/pare/tutora/tutor legal
de________________________________ declaro que he llegit i estic conforme amb aquest
document d’autoresponsabilitat.

Signatura Data i lloc: ______________________


