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PROTOCOL DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DAVANT LA
TRANSMISSIÓ I CONTAGI DE LA COVID- 19
DE LA CASA DE CULTURA DE MUSEROS

1. INTRODUCCIÓ
Es fa necessari reprendre l'activitat de la Casa de Cultura de Museros, però amb
l’adopció de totes les mesures de protecció i prevenció davant la COVID-19 que
garantisquen que es fa de manera segura.

El començament dels cursos 2020-2021 es farà a partir d'una planificació que
permeta, a més d'establir les mesures necessàries per a previndre i controlar la
pandèmia, complir els objectius dels cursos que es porten a terme dins de la
campanya de cursos organitzats a la Casa de Cultura i de totes aquelles activitats
culturals que es realitzen com ara teatre, cinema, exposicions, conferències, etc.
S’ha de procurar que els entorns de les activitats a la Casa de Cultura siguen
saludables i segurs en el context de la pandèmia per la COVID-19, i per tant,
s’aplicaran les mesures de promoció de la salut, protecció i prevenció adaptades a
les diferents activitats i cursos que s’impartiran a la Casa de Cultura.

Davant qualsevol problema de salut, totes les persones han de mantindre's
informades i adoptar les mesures de prevenció individuals i col·lectives
recomanades. És important que les persones puguen comprendre què succeeix i el
paper que els correspon exercir, tant per a protegir-se com per a protegir els altres.
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2. PRINCIPIS BÀSICS I MESURES DE FUNCIONAMENT

Limitació o control del contacte interpersonal: limitació del contacte físic que es
mantindrà en possibilitar una distància interpersonal d'1,5 a 2 metres i amb l’ús de la
mascareta.

Mesures de prevenció personal: higiene adequada de mans.

No es pot menjar ni beure (excepte aigua) en cap espai de la Casa de Cultura.

Neteja i ventilació: neteja i desinfecció de totes les aules i dels diversos espais de la
Casa de Cultura, la ventilació freqüent dels espais seran objecte d'especial atenció.

3. MESURES PER A LA LIMITACIÓ O CONTROL DE CONTACTE
INTERPERSONAL

Mesures organitzatives a la Casa de Cultura quant al manteniment del distanciament
interpersonal:
 Es mantindrà una distància interpersonal com a mínim d’1,5 metres a 2 metres en
les interaccions entre les persones en tot el recinte.
 Les zones d'entrada i eixida a la Casa de Cultura estaran diferenciades d’acord
amb la senyalística corresponent.
 Les entrades i eixides dels participants en les diverses activitats es faran
escalonades per evitar aglomeracions.
 Els menors i les menors podran ser acompanyats pels familiars fins a la porta
d’entrada i mantindran una distància de 2 metres, des de la qual deixaran els xiquets
i les xiquetes perquè accedisquen de manera autònoma a l’aula on s’imparteix el seu
curs. Posteriorment, i en acabar la classe, seran acompanyats per la monitora o
monitor fins a la porta d’entrada de la Casa de Cultura on seran recollits pels
familiars.
 Les interaccions amb persones externes a l’organització i visites d’altres
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professionals es reduiran al mínim excepte quan siga estrictament imprescindible.
 En relació amb les mesures preventives s'haurà de prioritzar l'adopció de mesures
organitzatives i la protecció col·lectiva de tots els implicats en l'activitat de la Casa de
Cultura.
 En els cursos, en les conferències, en les exposicions o en qualsevol altra activitat
cultural que es realitze a la Casa de Cultura, totes les persones participants hauran
d’estar a una distància entre un 1,5 i 2 metres de la persona que tinga al seu costat i
faran ús de la mascareta.
 Es portarà un control de totes les persones que participen en les diverses
activitats culturals com cursos, conferències, reunions i exposicions. Aquest control
es realitzarà mitjançant plantilles en les quals s’indique el nom i cognoms, el DNI i el
telèfon de les persones usuàries.

4. DESPLAÇAMENTS A L’INTERIOR DE LA CASA DE CULTURA
Es reduirà al mínim els desplaçaments a l’interior de la Casa de Cultura.
El trànsit de les persones que visiten les diverses sales de l’interior de l’edifici i de les
escales, bé siga alumnat o altres persones que participen en activitats culturals, es
farà ordenament i sempre amb la distància de seguretat corresponent. Trobaran
assenyalades les escales indicades per a pujar a les plantes altes i per a baixar.
S’aconsellarà que no toquen passamans ni baranes.
L’eixida de la sala d’actes s’indicarà que es faça ordenament per fileres, per evitar
les aglomeracions, i que no romanguen al vestíbul.
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5. REORGANITZACIÓ DELS ESPAIS DEL CENTRE
Els aforaments dels diversos espais estaran calculats d’acord amb la normativa
vigent i d’acord amb l’informe emés per l’aparellador del Departament d’Urbanisme
de l’Ajuntament de Museros.
Els aforaments totals permesos en cada sala de la Casa de Cultura s’indicaran a
l’entrada de cadascuna d’aquestes i no seran sobrepassats per cap motiu.

5.1. Zones comunes

Els circuits d'entrada i eixida estaran senyalitzats i marcats. Serà obligatori portar
mascareta en els circuits d'entrada i eixida i en tota la Casa de Cultura.

Pel que fa als banys, sempre hi haurà un dispensador de sabor, un dispensador
individual de paper i una paperera.

Les aules i espais de la Casa de Cultura tindran assignats els banys concrets de la
planta en la qual se situen i no d’altres plantes.
L’aforament del bany serà únicament d’una persona.

Els usuaris i les usuàries es rentaran les mans sempre després de cada ús del bany,
abans d’eixir, i l’ús de la mascareta també és obligatori als banys.
L’aforament de l’ascensor serà d’una persona, i es recomanarà l’ús principal de les
escales.

Les aules es procuraran que estiguen ventilades.

Es penjaran cartells informatius sobre les normes per a les persones usuàries i
recordatoris de mesures d'higiene personal (llavar-se les mans, distanciament i ús de
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mascaretes).

5.2. Sales polivalents

Totes les sales, aules i, en general, tots els espais de la Casa de Cultura, compliran
les pautes següents: el mobiliari estarà situat en el lloc corresponent, constaran de
cartelleria amb les diverses normes d’higiene general, amb les mesures seguretat i
amb l’aforament.

Els monitors o les monitores explicaran les normes essencials del protocol pel que fa
a l’espai de l’aula i de la resta d’espais comuns, per tal de recordar, als usuaris i a les
usuàries, que s’han de complir les normes per al benestar de totes i de tots.
S’incorpora com a annex els plànols amb els aforaments de cada espai realitzats per
l’aparellador municipal.
5.3. Sala d’actes
La sala d’actes tindrà l’aforament corresponent d’acord amb la normativa vigent, en
aquest moment del 75 % del total, però per tal que la distància de seguretat de 2
metros es mantinga, l’aforament real serà del pati de butaques serà de 92, a la llotja
de 32 i a l’escenari d’11.

Les butaques estaran assignades anticipadament i les que no es puguen utilitzar per
tal de complir amb la distància de seguretat estaran indicades amb un cartell o un
altre mitjà.

El públic respectarà el lloc assignat i no es canviarà de lloc per seguretat i
responsabilitat de tots.
Les portes es mantindran obertes fins que comence l’activitat programada, moment
en el qual es tancaran i no podrà accedir ningú a la sala per evitar que les distàncies
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de seguretat es mantinguen, ja que es podria donar el cas que la butaca a la qual es
pretén accedir estiga situada de manera que no es puga accedir a aquesta sense
envair la distància de seguretat d’una persona que es troba a la sala.
No es pot menjar ni beure (excepte aigua) en la sala d’actes de la Casa de Cultura.

En concerts, corals i representacions teatrals, per tal d'evitar descansos en el
concert, que suposen la convivència d'artistes i de públic en espais tancats o de
trànsit, es recomana reduir la duració dels concerts a un màxim de 60 a 80 minuts
sense pausa i només amb parades tècniques.

Si no fora possible realitzar l'espectacle sense descans, aquesta pausa haurà de
realitzar-se sempre que es garantisca el temps suficient per al desallotjament i
reingrés del públic amb seguretat i distanciament, i es recordarà l’obligatorietat de
l’ús de la mascareta.

Distàncies de seguretat recomanades per a cada agrupació instrumental i per a les
agrupacions vocals i cantants solistes seran:
• Instruments de vent: distàncies de 1,5 a 2 metres entre cada músic.
• Instruments de corda i percussió: distàncies 1,5 a 2 metres entre cada músic.
• Agrupacions vocals o cantants solistes: distància mínima de 2 metres. En el cas
dels cors, si això no fora possible, el responsable de la producció, juntament amb
la direcció artística, detallarà les condicions en què es desenvoluparà l'espectacle
per tal realitzar una avaluació dels riscos derivats i proposar les mesures de
seguretat necessàries.

És recomanable que cada músic siga responsable dels seus materials d'assaig:
partitures i instruments...

La persona responsable de la Casa de Cultura indicarà com emmagatzemar els
instruments de majors dimensions per a evitar contagis en el seu desplaçament per
les instal·lacions del teatre.
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Els materials d'assaig seran d'ús individual: faristols, partitures, cadires... Els
instruments es desinfectaran abans i després de l'assaig o concert.

En les representacions artístiques en general, en moltes ocasions no permetrà les
mesures de distanciament personal; per aquest motiu, es recomana buscar
alternatives com l'establiment de marques de posició d'actuants o d'elements
escènics, i s’estudiarà la situació per tal d’oferir les garanties de protecció màximes.

Si l'elenc artístic haguera d'actuar en algun moment en la zona habilitada per al
públic, s’haurà de respectar, necessàriament, la distància de seguretat.

Es recomana valorar la possibilitat d'instal·lar elements barrera per a separar als
treballadors dels usuaris com ara en les taquilles de venda al públic.

Quant a l'ús dels camerinos es recomana l'habilitació d'espais prèviament
desinfectats i de suficient amplitud per a salvaguardar la distància personal, ja que
l’aforament màxim és de 2 persones.

Les reunions o visites als espais escènics seran concertades amb antelació i els
visitants portaran el seu material de protecció.
Sala d’exposicions
Per a garantir les mesures de seguretat i evitar les aglomeracions, l’aforament de
la sala s’ha reduït en un 75 %, d’acord amb les mesures de seguretat emeses per
les autoritats sanitàries. L’aforament corresponent a aquest 75 % està indicat en
l’informe emés pel tècnic del Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament.
En aquest moment ser de 30 persones, la qual cosa suposa que la presencia a la
sala podrà superar aquest aforament, ja que incompliria la mesura de 2 m
distancia de seguretat interpersonal.
S’utilitzaran les papereres per tirar qualsevol objecte.
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S’evitarà el repartiment de díptics explicatius sobre l’obra que exposada.

Es portarà un control de les persones visitants amb el qual es tinga informació
sobre el nom, DNI i telèfon per si fora necessari per a la traçabilitat de casos per
la COVID-19.
La mascareta és oblida durant l’estada a la sala d’exposicions.

Les persones físiques o jurídiques que exposen firmaran una declaració
responsable com que les peces exposades han seguit un protocol de desinfecció
d’acord amb les mesures sanitàries per la COVID-19.

6. MESURES DE NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ

Se seguiran les normes generals de neteja, desinfecció i ventilació establertes per a
tota la corporació municipal i es posarà especial atenció en les superfícies de
contacte més freqüents.

Mantindre un ambient sa en les instal·lacions és essencial. Es mantindrà diàriament
ventilades les instal·lacions. Les portes de les aules i dels edificis estaran obertes a
l’inici de l’activitat i el professorat obrirà les finestres com a mínim durant cinc minuts,
abans de l'inici de les activitats.

Es farà la neteja i desinfecció de les instal·lacions, almenys, una vegada al dia, i es
reforçarà en aquells espais que ho necessiten segons la intensitat d'ús, de manera
que després de cada ús es faça neteja i desinfecció de la sala.

Es posarà especial èmfasi i atenció en superfícies, poms de les portes, aplics dels
llums, baranes i passamans, i utensilis d’ús compartit...
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La ventilació, es realitzarà igual que en tots els espais del centre abans i en acabar
l’ús de les sales. Si la climatologia ho permet, les finestres romandran obertes el
major temps possible.

La higiene de mans és la mesura de prevenció fonamental, i de control de la infecció
per la Covid-19, per la qual cosa s'assegurarà la disponibilitat permanent d'aigua,
sabó i tovalloles de paper d'un sol ús, als banys, i de gel hidroalcohòlic a l’entrada de
la Casa de Cultura.

És recomanable elaborar plans de neteja i desinfecció de les instal·lacions adaptantlos als progressius escenaris de la pandèmia. Per a això, convé desenvolupar
protocols diferents per a zones d’acord amb l’ús que se li done a l’espai en concret:
despatxos, sales polivalents, sala de conferències, escenari, camerinos.
Les portes d'accés a les sales, sempre que l’activitat ho permeta i tot pensant que no
es molesta a unes altres sales, es mantindran obertes per a evitar el contacte amb
els poms i altres elements.

S'aconsella sol·licitar una declaració responsable o certificat de desinfecció a les
empreses que proveïsquen els equips i materials.

És altament recomanable que els materials tècnics, com a micròfons, auriculars i
altres materials anàlegs, siguen d'ús individualitzat. En cas que això no fora possible,
hauran de ser desinfectats prèviament al seu ús, també d'acord amb un protocol
específic de neteja.

En els espectacles d'arts escèniques, prèviament a cada funció o assaig, s'ha de dur
a terme la neteja i desinfecció de les instal·lacions, amb especial atenció a poms de
portes, seients, patis de butaques i llotges i qualsevol altre element susceptible de
ser manipulat.
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Els dies en què hi haja actuació es prestarà especial atenció a la neteja del sòl de
l'escenari amb i del camerino prèviament al seu ús.

S'aconsella la disposició de gel hidroalcohòlic al camerino.

7. MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL

Les principals mesures de prevenció personal són les següents:

Ús de mascaretes
L’ús de la mascareta durant la durada de les activitats de la Casa de Cultura, al
marge que es mantinga la distància interpersonal, és obligatori, i aquest ha de ser
l’adequat, és a dir, que ha de cobrir des de la part del septe nasal fins a la barbeta
inclosa. No es permet l'ús de mascareta amb vàlvula exhalatòria.

Quant al personal municipal que treballa a la Casa de Cultura tots hauran de dur la
mascareta i, se’ls farà coneixedors del protocol intern, les mesures del qual
s’actualitzaran d’acord amb la normativa en vigor en cada moment.

Llavar-ser les mans
Es recomana a l’alumnat i es recorda la conveniència de llavar-se les mans
freqüentment i meticulosament amb aigua i sabó. Si aquesta mesura no fora
possible es pot complementar amb la desinfecció durant 20 segons amb gel
hidroalcohòlic.
S’assegurarà que tots els banys tinguen sabó, paper individual i papereres per tal de
portar a terme la neteja de les mans es faça de manera freqüent i accessible. A
l’entrada de l’edifici, hi haurà un dispensador de gel hidroalcohòlic per a la
desinfecció.
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Cal evitar tocar-se el nas, els ulls i la boca, i mantindre, sempre que siga possible les
portes obertes per a evitar el contacte de les mans amb les manetes i els poms.

8. GESTIÓ DE CASOS AL CENTRE
Caldrà habilitar un espai COVID-19 que estiga situat a l’edifici i que permeta la
possibilitat d’aïllar qualsevol persona que inicie símptomes compatibles amb la
COVID-19 i estiga a l'espera del seu trasllat i informació a la família.
Davant un cas dubtós de l’alumnat es contactarà amb la família o amb el tutor o
tutora legal, si és menor, per a comunicar-los la situació i perquè vagen a recollir
l’alumne o alumna.
S’haurà de recomanar a l’alumnat, o a la família, en cas de menors, que es
trasllade al seu domicili i que contacte telefònicament amb el seu centre de salut,
que figura en la targeta SIP.
En situacions de gravetat (dificultat respiratòria, afectació de l’estat general per
vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a
dormir-se), s’haurà de telefonar al 112 o contactar amb el centre d'atenció primària
per a atendre la urgència i valorar la derivació al centre hospitalari.
La recollida de l’alumne o de l’alumna per la família s’ha de fer el més aviat
possible.

Actuació quan un treballador o treballadora de la Casa de Cultura comença a
tindre símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre:
• Si la persona amb símptomes treballa a la Casa de Cultura, haurà d’informar de
la seua situació al responsable de la COVID-19 de l’Ajuntament de Museros i
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s’haurà de dirigir al seu domicili per a procedir a l'aïllament, si pot ser en vehicle
particular i no en transport públic col·lectiu.
• S'haurà, de posar en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de
l’Ajuntament i amb el seu centre de salut d'atenció primària o el seu centre
d'atenció sanitària habitual en cas de tindre l'atenció fora del sistema públic i li
hauria de seguir les instruccions.
• En situacions de gravetat (dificultat respiratòria, afecció de l’estat general per
vòmits o diarrea molt freqüent, dolor abdominal intens, confusió, tendència a
adormir-se) contactara, amb el 112 o amb el centre d'atenció primària de Museros
per a atendre la urgència i valorar la derivació al centre hospitalari.

Actuació quan un treballador de la Casa de Cultura comença a tindre símptomes
compatibles amb la COVID-19 fora de l’horari laboral:
• Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la
persona amb símptomes ha de contactar amb el seu centre de salut d'atenció
primària o el seu centre d'atenció sanitària habitual en cas de tindre l'atenció- fora
del sistema públic, o servei d'urgències de referència, perquè es valore la situació i
es porten a terme les accions adients.
• També s’haurà, de posar en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos
Laborals de l’Ajuntament de Museros per a seguir-ne les instruccions.

Actuació davant un cas confirmat de l'alumnat o dels treballadors de la Casa de
Cultura:
• La persona o els familiars d'un cas confirmat informaran del resultat de la prova
positiva a l’Ajuntament de Museros, el més aviat possible o a primera hora del dia
següent hàbil.
• Si es produeix la confirmació d'un cas fora de l'horari laboral, el personal de
vigilància epidemiològica de Salut Pública cridarà a l’Ajuntament per a la recollida
de dades dels contactes estrets.
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9. REQUISITS PER A L’ACCÉS ALS CURSOS DE LA CASA DE CULTURA
Els pares, les mares o els representants legals de l’alumnat menor d’edat, han de
verificar diàriament el seu estat de salut en el domicili, abans d’assistir al seu curs
a la Casa de Cultura, i comprovar que no tenen una temperatura per damunt de
37,5 °C ni cap altra simptomatologia que puga estar associada amb la COVID-19
(tos, malestar, congestió nasal, diarrea, vòmits...). I en cas de tindre símptomes
compatibles, els alumnes i les alumnes, no assistiran al curs.
En el cas de l’alumnat major d’edat, tampoc podran assistir als cursos si presenten
els símptomes compatible amb la COVID-19.

El personal treballador de la Casa de Cultura ha de verificar diàriament el seu
estat de salut abans d’acudir al centre i comprovar que no tenen una temperatura
per damunt de 37,5 °C ni cap altra simptomatologia que s’associe amb la COVID19 (tos, malestar, congestió nasal, diarrea, vòmits...).
En cas que tinguen símptomes compatibles, no han d’assistir a la Casa de Cultura
i hauran de contactar amb el seu centre de salut i amb el seu servei de prevenció
de riscos laborals.
No podran accedir a la Casa de Cultura l’alumnat, personal treballador i altres
persones visitants o alienes als serveis, si presenten símptomes compatibles amb
la COVID-19, en situació d'aïllament per haver sigut positius per a la COVID-19, si
esperen el resultat d’una PCR o si estan en quarantena domiciliària per ser
contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19 o amb símptomes
compatibles.
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10. MESURES DE COMUNICACIÓ I SENYALÍSTICA

S'instal·larà cartelleria informativa amb indicacions a seguir pel públic durant
l'assistència a l'espectacle. No és aconsellable l'ús de programes de mà en paper,
s’afavorirà l'ús de suports digitals.

Recomanacions contractuals per a l'exhibició d'espectacles en espais escènics
tancats:
 Es recomana la inclusió d'annexos als contractes de produccions alienes a l'espai
escènic en els quals es detallen, en primer lloc, els protocols aplicats per la
companyia o col·lectiu artístic escènic.

11. EL PÚBLIC EN ELS ESPAIS ESCÈNICS I DE CARRER
Els espectadors estan obligats a l’ús de la mascareta.

Per a un correcte control i distribució d'aforament es recomana acomodar els
espectadors d’acord amb la disponibilitat d'aforament permesa per llei. Els
aforaments seran numerats amb butaca preassignada i s’inhabilitaran les butaques
que no s'ocupen.

Es recomana evitar l'accés del públic a les zones d'actuació i de treball dels tècnics i
companyies.

AJUNTAMENT DE MUSEROS
CIF P4617900H
Plaça del Castell, 1
46136 Museros (València)
Tel. 96 144 16 80 – Fax 96 144 48 30
www.ajunt-museros.com

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE SINTOMATOLOGIA COVID-19
Les persones firmants, alumnat o representants legals de l’alumne o alumna en cas de
menors __________________________________________________________________,
matriculat o matriculada en el curs __________________________ a matriculat en el curs
de la programació de cursos de la Casa de Cultura,

DECLAREM
1. El nostre compromís amb el compliment de les normes de salut i higiene de l’alumne o
alumna, d’acord amb els protocols vigents en aquesta matèria, les recomanacions de les
autoritats competents i el protocol de contingència de la Casa de Cultura.
2. El nostre compromís de controlar diàriament l’estat de salut de l’alumne o alumna abans
d’anar al curs, mitjançant l'observació dels símptomes propis de la COVID-19, com ara tos,
temperatura corporal per damunt de 37’5ºC, dificultat respiratòria, vòmits, diarrea, mal a la
gola, mal de cap o malestar general.
3. El nostre compromís d’informar a l’Ajuntament de Museros, el més aviat possible, si es
presenta símptomes compatibles amb la COVID-19.
4. El compromís de l’alumnat o dels seus representants legals per als menors que, en cas
de detectar algun d’aquests símptomes, no acudirà al curs matriculat fins que el personal
sanitari corresponent confirme l’absència de risc, tant per l’alumne o l’alumna com per a la
resta de l’alumnat i personal de la Casa de Cultura. Avisarem a l’Ajuntament de Museros
d’aquest fet i ens posarem en contacte amb les autoritats sanitàries competents (telèfon
COVID 900 300 555)
Museros,

de/d’

de 2020

Firma, nom i DNI de l’alumne o alumna:

Firma, nom i DNI de la persona representant legal, per a l’alumnat menor d’edat:

