Protocol de mesures preventives per la covid-19
Residencies Artístiques/Suport a la creació
Totes aquelles persones integrants de companyies que estiguin realitzant una residència artística
dins del programa de suport a la creació de la Lleialtat han de tenir en compte el següent:

Accés i circulació:
•

L’ús de la mascareta és obligatòria per accedir a l’edifici així com per moure’s pels espais
comuns. L’ús de la mascareta no és obligatòria quan la companyia estigui assajant i
romangui dintre de la sala.

•

Cal respectar la distància de seguretat de 2 metres entre persones a tots els espais de la
Lleialtat.

•

Cal desinfectar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic disposat a l’accés de la Lleialtat.

Atenció al públic
•

El servei d'atenció al públic es mantindrà amb la distància de seguretat entre la persona
atesa i la que dispensa l'atenció, i per això s'ha procedit a la col·locació d'una mampara al
taulell d'informació.

•

Trobareu tres punts de desinfecció amb dispensadors de gel hidroalcohòlic: un a l'entrada,
un altre a l'altell i un tercer a l'entrada de l'Auditori. Aquests punts disposen també d'unes
papereres específiques on dipositar dels EPI's (mascaretes, guants).

•

Intenteu resoldre per telèfon o correu electrònic totes les qüestions que no sigui
imprescindible fer presencialment a la Lleialtat.

Espais i Mobilitat
•

Els bucs d’assaig romandran tancats al públic de manera provisional.

•

La persona del taulell d’informació us acompanyarà i us facilitarà l’accés a l’espai que
tingueu reservat, no caldrà que demaneu la clau.

•

Trobareu un bany obert per planta, els altres estaran tancats. Són accessibles el de la planta
baixa i el de la segona planta.

•

Pel que fa a la mobilitat, s'han establert uns sentits de circulació, de manera que l’escala
més propera a l’entrada serà de pujada i la segona escala de baixada.

•

L’ús de l'ascensor ha de quedar limitat a una persona per viatge, i sempre que sigui
imprescindible (persones amb mobilitat reduïda, transport de material...).
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Aforaments
•

Trobareu cartells amb l’aforament dels espais a l’entrada de cada sala.

Neteja d'espais
•

Els espais es desinfectaran i netejaran diàriament.

•

A cada espai, s’han habilitat uns kits de neteja per tal que tothom, quan acabi l'activitat, faci
un mínim repàs de cadires, taules, manetes, interruptors i elements comuns.

•

És recomanable ventilar l'espai de treball mantenint les finestres obertes.

Material
•

El material utilitzat es desinfectarà després de cada ús i/o es deixarà en un període de
quarantena de 24h entre ús i ús.

•

En cas de necessitar material específic per a la realització de les vostres activitats, intenteu
portar-lo amb vosaltres. Si no és possible, demaneu-lo amb un mínim de 24h d’antel.lació
per tal que el puguem preparar.

Registre de participants
•

És important que la companyia tingui un llistat de les persones que participen a la
residència, i unes dades mínimes de contacte, per tal de poder seguir la traçabilitat dels
contactes en cas d'un possible brot.

•

Els integrants de la companyia resident hauran de ser estables. En el supòsit que hi hagi
visites de persones externes/tercers caldrà notificar-ho prèviament i facilitar les seves dades
de contacte.

Declaració de responsabilitat
•

Les companyies hauran de signar una declaració de responsabilitat del compliment de les
mesures preventives per la COVID-19 establertes per les autoritats sanitàries.

Si penses que pots tenir símptomes del covid-19 o has estat en contacte amb algú
diagnosticat del virus, queda’t a casa. Segur que tenim l’oportunitat de retrobar-nos ben aviat.
Les companyies resindents, es comprometran, en tot moment, a respectar i cooperar en el
compliment de les mesures establertes pel centre destinades a vetlar pel benestar i la seguretat
col·lectiva.
En cas de dubtes, contacteu-nos a programacio@lleialtat.cat o al 93 706 52 54.
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