FOMENT HORTENC

PREVENCIÓ DEL COVID-19 PER A L’ESCOLA DE TEATRE I LA RESTA DE
TALLERS DEL FOMENT

De la mateixa manera que a casa o a l’escola, el Foment serà un espai segur, aplicant
de manera rigorosa les instruccions de les autoritats sanitàries i comptant amb la
col·laboració responsable de tots els socis i sòcies de l’entitat.
PROTOCOL D’HIGIENE
Abans de la represa de l’activitat, es desinfectaran totes les instal·lacions i es faran
tots els preparatius per a poder garantir la màxima seguretat a l’activitat.
Es reforçarà el servei de neteja i desinfecció de totes les aules i estances, posant-ne
especial atenció a les superfícies horitzontals com ara barres, taules, taulells, etc. i
també tots aquells elements que es toquin amb les mans.
El nou sistema de climatització assegura la constant renovació d’aire de les sales. A
més, entre activitats garantirem la ventilació adequada dels espais de treball amb
l’obertura de finestres, uns 15 minuts, entre 2-3 cops al dia.
Els serveis tindran sabó, paper de mans d’un sol ús i desinfectant.
Assegurarem la presència de solucions hidroalcohòliques a diferents punts del centre.
No reutilitzarem material de les sales ni l’intercanviarem entre companys (pilotes,
cintes, gomes, etc...). Tanmateix, no es podrà menjar dins de les instal·lacions per
evitar així la generació de deixalles.
Es mantindran les portes d’accés i les interiors obertes per evitar tot contacte amb els
poms i manetes. En el cas que no sigui possible, es tindrà molta cura en la seva
desinfecció.
PROTOCOL D’ACCÉS A LES INSTAL.LACIONS
Si penses que post tenir símptomes del covid-19 o has estat en contacte amb algú
diagnosticat del virus, NO HAS D’ANAR AL FOMENT. Segur que tenim l’oportunitat
de retrobar-nos ben aviat.
Caldrà respectar les distàncies de seguretat a les entrades i sortides evitant
aglomeracions. S’estableix la distància mínima de 1,5 metres, també durant les
classes.
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No es permetrà l’entrada a les instal·lacions abans de l’hora establerta de l’activitat. El
vostre accés ha de ser autoritzat pel responsable de l’activitat. Preguem puntualitat
tant a l’entrada com a la sortida de l’activitat.
Es realitzarà un control de temperatura a l’entrada. En cas de ser superior a 37.5°C,
no es permetrà l’accés. En aquest cas haureu de posar-vos en contacte amb les
autoritats sanitàries de forma immediata.
Us dirigireu directament a la sala de classe i us col·locareu on us indiqui el
professor/monitor per mantenir.
En marxar ho farem de manera individual i esglaonada com en entrar.
No podrà entrar a les instal·lacions cap familiar i/o acompanyant. Per més que ens
estimem molt hem de tenir en compte que no podrem fer com de costum: ni abraçades
ni petons quan arribem o ens acomiadem.
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
Fins que no tinguem noves instruccions sanitàries, l’activitat es farà amb mascareta i
distància de seguretat.
Cal una higiene de mans freqüent i per fer-ho disposareu de diversos punts de
desinfecció amb sabó o solució hidroalcohòlica. A l’entrada hi haurà la primera parada
obligatòria.
Es podrà fer ús dels lavabos només en cas que sigui absolutament necessari, avisantne prèviament al responsable de l’activitat.
No es podrà beure aigua directament de l’aixeta. Us recomanem portar una ampolla o
cantimplora d’ús individual amb aigua de casa, que podreu reomplir també al Foment.
Evitarem el contacte amb estris i objectes de persones externes al grup.
I SI ALGÚ DÓNA POSITIU?
En cas que algun dels participants doni positiu a una prova de Coronavirus, ens
n’hauran d’avisar immediatament i suspendrem preventivament les classes
presencials del seu grup durant el temps que sigui necessari, d’acord amb les
instruccions de les autoritats sanitàries en cada moment. Durant la suspensió
intentarem continuar l’activitat telemàticament.

