
Informació sobre les mesures de seguretat i prevenció de la 
Lleialtat amb motiu de la covid-19

A continuació es detalla el protocol de La Lleialtat Santsenca pel que fa a la prevenció amb motiu 
de la covid-19 i també les mesures individuals que hauran de seguir les persones que assisteixin a 
les visites comentades a l’edifici.

La Lleialtat Santsenca seguirà els següents protocols sempre d’acord amb la normativa 
vigent:

• Desinfecció diària de tots els espais. 

• A l’entrada del centre hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic. 

• L’aforament és limitat i no s’acceptaran persones sense reserva prèvia . 

• L’accés i el desallotjament dels espais es farà de manera esglaonada i sota control del 

personal del centre per garantir la distància de seguretat. 
• La circulació i mobilitat dins de l’edifici estarà limitada a les indicacions, itineraris i espais 

definits pel centre.
• L’ús de l’ascensor es reservarà exclusivament a persones amb mobilitat reduïda i, en la 

mesura de lo possible, el seu ús serà individual.
• Si el cafè de la Lleialtat està obert, es regularà l’accés per respectar l’aforament establert.

Mesures individuals del públic:

• Recorda que a tots el espais de la Lleialtat cal mantenir una distància de seguretat entre 
persones de 2 metres. 

• L’ús de la mascareta és obligatori en tot moment.

• L’accés i el desallotjament dels espais es farà de manera esglaonada. Caldrà seguir sempre 

les senyalitzacions i indicacions del personal del centre. 

• Cal arribar al centre amb un mínim de 15 minuts d’antelació per facilitar el control 

d’accessos.

• La reserva online és obligatòria degut a la limitació en els aforaments. No es garanteix 

l’accés a aquelles persones que no hagin reservat amb antelació.

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 als teatres 
ben aviat. 

Les persones assistents a les activitats, 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  reserves@lleialtat.cat o al 93 706 52 54.

La Lleialtat Santsenca
Carrer Olzinelles 31, baixos
08014 Barcelona
Tel. 93 706 52 54
www.lleialtat.cat

mailto:reserves@lleialtat.cat
http://www.lleialtat.cat/

	La Lleialtat Santsenca seguirà els següents protocols sempre d’acord amb la normativa vigent:
	Mesures individuals del públic:

