
MESURES DE PREVENCIÓ DE LA COVID‐19 
PEL CASAL D'ENTITATS 1 D'OCTUBRE

Principals mesures d’accés a l'equipament

✔ Cal respectar i seguir les normes d’accés i les mesures d’higiene i seguretat.
✔ No accedir amb símptomes COVID‐19 (febre, tos, diarrea, dificultat al respirar, mocs...).
✔ Si s’escau, cal prendre’s la temperatura abans de sortir de casa.
✔ És obligatori l’ús de mascareta en tot moment.
✔ És obligatori netejar‐se les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrar i al sortir de l’equipament.
✔ Cal limitar l’ús del l'ascensor a una ocupació màxima d’una persona.
✔ Cal mantenir la distància de seguretat 1.5 m per persona.
✔ Seguir en tot moment les indicacions del personal del Casal d'Entitats.

Principals mesures per al correcte funcionament de les activitats a 
l'equipament

✔ Totes les activitats que es portin a terme hauran de tenir registre dels assistents.
✔ Cal respectar els aforaments màxims senyalitzats a cada sala/espai.
✔ L’entrada i la sortida a les activitats s’ha de fer de forma esglaonada. Evitar en tot moment aglomeracions. 
✔ Mantenir les distàncies de seguretat sempre que sigui possible.
✔ Entre grups preveure un temps de mínim de 10 minuts per fer desinfecció i ventilació de la sala.
✔ És obligatori portar mascareta durant l’activitat, malgrat mantenir la distància de seguretat (a partir de 6 anys).
✔ Cada sala disposarà del material de neteja i desinfecció necessari per tal de desinfectar les instal∙lacions després de cada activitat, fent una especial neteja a les superfícies de contacte més freqüents.
✔ Garantir en tot moment una correcta ventilació de l’espai abans, durant i després de l’activitat.
✔ No és permès menjar a les aules.
✔ Els lavabos són d’ús individual i està reservat el seu ús exclusivament als i a les participants de les activitats i usuaris dels serveis de l’equipament.



MESURES DE PREVENCIÓ DE LA COVID-19 
PEL CASAL D'ENTITATS 1 D'OCTUBRE

Principals mesures per als 
ORGANITZADORS, ENTITATS, PROFESSORAT I ALUMNAT 

en relació a la participació als cursos i activitsats 2020‐2021

✔ Cada entitat, col·lectiu i/o grup és fa responsable de prendre les mesures de prevenció necessàries pel desenvolupament de les seves activitats i fer que les persones participants respectin i segueixin les mesures d'higiene i seguretat.
✔ Les persones inscrites als cursos i tallers han de declarar responsablement que en els darrers catorze dies no s’ha tingut cap simptomatologia compatible. 
✔ És obligatori netejar-se les mans a l’entrada i sortida de l’aula.
✔ Mantenir la distància de seguretat. Evitar, en la mesura del possible el contacte físic entre participants.
✔ Evitar aglomeracions a l’entrada i sortida de cada activitat. 
✔ Evitar compartir materials sempre que sigui possible. Cada usuari s'ha de portar el material que sigui necessari per l'activitat i no es podrà deixar a l’aula. 
✔ Limitar el màxim possible la circulació de documentació en paper i compartir materials.
✔ Un cop finalitzada l’activitat, s’ha de desinfectar les superfícies i els diferents elements (taula i cadires) És del tot necessari que cada participant netegi el material que ha utilitzat. Cada sala disposarà del material necessari per la correcta neteja i desinfecció.
✔ Garantir la correcta ventilació de l’espai, obrint finestres i portes. (Abans, durant i després de l’activitat )
✔ No és permès menjar a l’aula.


