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• Estaran dotats de solucions desinfectants personals. 
• Es desinfectaran entre servei i servei. 
• S’establirà un protocol de neteja de mans per tot el personal.

ELS LAVABOS: 
• Estaran dotats de personal de neteja, que desinfectaran l’espai.
• Es posaran cabines de lavabo portàtil en els espais que no hi ha.
• Hi haurà una cabina de mobilitat reduïda a cada espai.

RECOMANACIONS AL PÚBLIC: 
• Per poder accedir al recinte que estarà delimitat amb tanques o en 

equipaments s’ha de tenir reserva de l’entrada.
• Cal assistir a les sessions mitja hora abans de l’inici per tal d’aga-

far cadira i estar asseguts quan comencin. S’ha de dur document 
identificatiu.

• Una vegada iniciada la sessió no es podrà accedir al recinte per 
evitar que es circuli innecessàriament.

• Les entrades i sortides així com els moviments a dins el recinte es 
faran seguint les instruccions del personal municipal que vetllaran 
per tal que no hi hagi aglomeracions innecessaris. 

• No es poden consumir aliments a l’interior del recinte.

ELS ARTISTES: 
• Es demanaran que assisteixin preparats per l’actuació.
• S’habilitaran vestidors a cada espai separats per cada formació 

programada.

AFORAMENT DE L’ESPAI I MOBILITAT REDUÏDA:
• Aforament màxim recinte de la carpa, 360 persones, del teatre 80 i 

de la plaça Primer d’Octubre 180.
• En tot moment s’ha de  mantenir la distància física interpersonal 

de seguretat d’1,5 m
• Per raons logístiques es permetran grups bombolla de màxim 6 

persones, excepte els actes del teatre municipal que seran de 4 
persones.

• En cas de demanda, s’habilitarà un espai per aquelles persones 
que acreditin mobilitat reduïda per tal de garantir la seva accessi-
bilitat al recinte i als wc, seguint les mesures sanitàries correspo-
nents. 

ATENCIÓ: AQUEST PROTOCOL RESTA SUBJECTE A LES 
VARIACIONS QUE PUGUI HAVER-HI SEGONS LES RESO-
LUCIONS QUE ES PUBLIQUIN ENTRE LA IMPRESSIÓ DEL 
PROGRAMA I L’EXECUCIÓ DE LA FESTA. ARRIBAT EL CAS 
S’INFORMARÀ DEGUDAMENT ALS ASSISTENTS ALS DIFE-
RENTS ACTES DE LA FESTA

PROTOCOL CÒVID 
FESTA MAJOR 2021
PER NORMATIVA S’HAN DE FER ELS ACTES AMB CADIRA 
PREASSIGNADA, TOTHOM S’HA D’INSCRIURE I HA DE CONSTAR 
EN EL REGISTRE QUE HI HAURÀ A L’ENTRADA DE CADA ACTE PER 
PODER ACCEDIR,  I ES CONTEMPLA UN MÀXIM DE 360 PERSONES 
A LA CARPA DEL PAVELLÓ. 80 AL TEATRE CASINO I 180 A LA PLAÇA 
PRIMER D’OCTUBRE

ENTRADA I SORTIDA DEL RECINTE: 
• S‘habilitaran recursos per garantir la distància de seguretat mínima 

entre els assistents.
• S’habilitaran dos accessos mínim a les entrades i a les sortides en 

el recinte. 
• S’habilitaran recursos per evitar aglomeracions a l’entrada i a la 

sortida de l’acte. 
• Hi haurà punt de gel hidroalcohòlic al accessos d’entrada i sortida 

al recinte.

DURANT L’ACTE: 
• Tots els assistents estaran assentats. No es pot ballar durant els 

espectacles.
• Serà obligatori que els assistents utilitzin mascareta durant tot l’ac-

te. De la mateix forma, si accedeixen a d’altres zones del recinte. 
• Es mantindrà la distància de seguretat, entre cadires de 1,5 m. 
• Cada tram estarà dotat de gel desinfectant. 
• S’habilitaran papereres a tots els espais.
• Les cadires, estaran desinfectades a l’arribada del públic i una 

vegada s’hagi evacuat a tots els assistents. 
• Sense circulació interna només per ocupar el propi espai i sense 

moviments durant l’acte i fins que acabi.
• No hi haurà servei de bar
• Abans de sortir, una vegada s’acabi l’acte, s’han de seguir les 

instruccions del personal de control.
• No es poden consumir aliments a l’interior del recinte

PERSONAL DE CONTROL I SERVEI: 
• El control serà dut a terme pel personal municipal.
• El mateix personal posarà cadires amb una separació mínima de 

seguretat, com marca la normativa i s’encarregarà de l’operatiu de 
cada acte.

• Estaran dotats dels següents EPI’s: mascara FFP2, gel hidroalco-
holic. 


