PROTOCOL DE SEGURETAT DEL
CENTRE CÍVIC URGELL
Com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, i seguint la normativa
sanitària vigent, hem implementat un seguit de mesures higièniques i de contenció per
tal de garantir la seguretat de totes les persones que feu activitats al Centre Cívic Urgell
que us detallem tot seguit:

TALLERS CULTURALS
Informació general sobre els tallers de tardor
Primer:
S’han programat menys tallers (un 60% dels tallers que s’ofereixen habitualment).

•

•

Això ens permet deixar franges entre tallers de 15 minuts (en els espais
diàfans) i 30 minuts (en els espais amb mobiliari) per procedir a la neteja
de les aules;
També, fa que les hores d’accés i sortida de les aules del centre es puguin
diversificar per tal que no es produeixin aglomeracions a les zones
comunes (passadissos, lavabos, vestíbul, ...)

Segon:
S’han rebaixat els aforaments permesos a les aules i/o s’han canviat els tallers a espais
docents més amplis.
Si el taller es feia a:
Aula 1
Gimnàs
Aules 2, 3, 4
Aules 2, 3, 4
Aula 5
Espai planta 2

Ara es farà a:
Gimnàs
Sala d’exposicions
Sempre que sigui possible, auditori
Si no és possible, aules 2, 3, 4 amb aforament limitat
Aula 5 amb aforament limitat
Sala expos, gimnàs, aula 1 amb aforament limitat.
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•
•

La reducció dels aforaments ens permet garantir les distàncies de seguretat
dins dels espais docents;
També, ens ajuda a diversificar els punts de sortida del centre, ja que sala
d’exposicions i auditori disposen de porta d’emergència que dona
directament al carrer.

Tercer:
Tots els tallers que impliquen compartició de material o interacció directa i proximitat
han quedat temporalment desprogramats (recursos), o es faran en format online (cuina).
Quart:
El material de treball d’ús compartit dels tallers de ioga, pilates i fitness (màrfegues,
mantes, coixins, peses, etc) no es podrà fer servir. Per tant, us demanem que cadascú
porti de casa el seu propi material, de manera que en pugueu fer un ús personal i
intransferible.

Informació sobre les matriculacions

•
•
•

Us demanem que prioritzeu el fet de realitzar les vostres inscripcions online.
Si necessiteu venir a fer-les de forma presencial, preguem que doneu prioritat al
pagament amb targeta.
Aquelles persones que sol·liciteu matrícules amb descompte (aturats, carnet jove,
ajuts a la discapacitat), si us plau porteu la documentació de casa dins d’una
carpeta i manipuleu-la amb molt cura.

Informació sobre els espais docents
Accés al centre cívic i a les aules
•
•

•

És obligatori accedir al centre amb la mascareta de seguretat posada, i tapant
boca i nas.
Quan arribeu al centre us mesurarem la temperatura, que haurà d’estar per sota
de 37º. També, us demanaran les vostres dades i a quin taller aneu, perquè el
protocol de traçabilitat ens demana portar un registre de totes les persones que
accediu al centre.
Com que tot aquest procés pot trigar uns minuts, si us plau arribeu una mica
abans de l’hora d’inici del vostre taller.
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•

•

•
•

El personal del centre us indicarà l’aula on tindrà lloc la vostra classe, seguint els
itineraris que hem traçat per evitar aglomeracions. Si feu classe a la planta -1,
tingueu en compte que les escales per baixar-hi seran únicament les que queden
entre els ascensors i la recepció. Les del fons del vestíbul, que donen al gimnàs,
seran exclusivament per pujar.
Preguem que no us espereu als passadissos abans d’entrar a l’aula; trobareu les
aules obertes, de manera que pugueu accedir-hi i asseure-us sense que es facin
aglomeracions als espais comuns;
L’aire condicionat del centre no suposa un perill de contagi. Està controlat de
forma que l’ aportació d’aire sigui externa i no hi hagi recirculació interna.
Els lavabos la planta 0 i -1 estaran tancats.

Aules i espais docents
L’ús de la mascareta serà obligatori a l’interior de les aules en totes aquelles activitats
docents que no impliquin exercici físic. Si el vostre taller implica moviment, i en
conseqüència increment de la respiració i el ritme cardíac, podeu no dur-la posada
sempre i quan mantingueu escrupolosament les distàncies de seguretat. En el moment
que us apropeu al professor/a o a les companyes, serà obligatori posar-se la mascareta.
Auditori
•
•
•
•
•
•
•

L’auditori es troba al vestíbul del centre, a la paret oposada al taulell de recepció.
La porta d’accés estarà oberta perquè hi pugueu anar entrant i acomodant-vos.
Si us plau, no us quedeu al vestíbul, és millor que entreu i us aneu asseient.
Les cadires estan marcades perquè sapigueu on es pot seure i on no (per mantenir
les distàncies de seguretat);
La porta de sortida, un cop acabi la classe, no serà la mateixa que la d’entrada. Se
sortirà per la porta d’emergència que queda a l’altra banda de la platea i que dona
directament al carrer. Així podreu sortir de l’aula sense haver de tornar a passar
pel vestíbul del centre i evitarem aglomeracions.
Les classes es netejaran i ventilaran entre tallers. Per aquest motiu us demanem
molta puntualitat a l’hora d’entrar i de sortir de les aules.

Sala d’exposicions
•

La sala d’exposicions es troba a la planta -1, al costat dret del gimnàs.
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•
•

•

•
•

•

La porta d’accés estarà oberta perquè hi pugueu anar entrant i acomodant-vos.
Si us plau, no us quedeu al passadís, és millor que entreu i us aneu acomodant.
L’espai és molt ampli per tal de complir amb les normes d’aforament, i és
important que us aneu col·locant mantenint les distàncies de seguretat entre
vosaltres (1,5-2 metres);
Si us plau, tingueu en compte que no es podrà fer ús del material comú
(màrfegues, cintes, peses, mantes i coixins, etc). Per tant, si us plau porteu la
vostra pròpia estoreta i, si us cal, coixí i manta.
Com que no tindrem vestuaris habilitats i els lavabos estaran restringits, us
demanem que vingueu canviats de casa.
La porta de sortida, un cop acabi la classe, no serà la mateixa que la d’entrada. Se
sortirà per la porta d’emergència que queda al fons de la sala i que dona
directament al pati d’interior d’illa. Així podreu sortir de l’aula sense haver de
tornar a passar pels passadissos i el vestíbul del centre, i evitarem aglomeracions.
Les classes es netejaran i ventilaran entre tallers. Per aquest motiu us demanem
molta puntualitat a l’hora d’entrar i de sortir de les aules.

Gimnàs

• La porta d’accés estarà oberta perquè hi pugueu anar entrant i acomodant-vos.
• Si us plau, no us quedeu al passadís, és millor que entreu i us aneu col·locant.
• L’espai és ampli per tal de complir amb les normes d’aforament, i és important
que us aneu col·locant mantenint les distàncies de seguretat entre vosaltres.
• Si us plau, tingueu en compte que no es podrà fer ús del material comú
(màrfegues, cintes, peses, mantes i coixins, etc). Per tant, si us plau porteu la
vostra pròpia estoreta i, si us cal, coixí i manta.
• Com que no tindrem vestuaris habilitats i els lavabos estaran restringits, us
demanem que vingueu canviats de casa.
• Les classes es netejaran i ventilaran entre tallers. Per aquest motiu us demanem
molta puntualitat a l’hora d’entrar i de sortir de les aules.
• Si us plau, recordeu que les escales de sortida per pujar al vestíbul seran
exclusivament les que queden al costat del gimnàs.
Aula 2
•
•

La porta d’accés estarà oberta perquè hi pugueu anar entrant i acomodant-vos.
Si us plau, no us quedeu al passadís, és millor que entreu i us aneu asseient.
El número de cadires està adaptat a l’aforament permès, i veureu que estan
posades de manera que es pugui garantir una distància segura entre vosaltres.
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•
•

Les classes es netejaran i ventilaran entre tallers. Per aquest motiu us demanem
molta puntualitat a l’hora d’entrar i de sortir de les aules.
Si us plau, recordeu que les escales de sortida per pujar al vestíbul seran
exclusivament les que queden al costat del gimnàs.

Aula 3
•
•
•
•

La porta d’accés estarà oberta perquè hi pugueu anar entrant i acomodant-vos.
Si us plau, no us quedeu al passadís, és millor que entreu i us aneu asseient.
El número de cadires està adaptat a l’aforament permès, i veureu que estan
posades de manera que es pugui garantir una distància segura entre vosaltres.
Les classes es netejaran i ventilaran entre tallers. Per aquest motiu us demanem
molta puntualitat a l’hora d’entrar i de sortir de les aules.
Si us plau, recordeu que les escales de sortida per pujar al vestíbul seran
exclusivament les que queden al costat del gimnàs.

Aula 4
•
•
•
•

La porta d’accés estarà oberta perquè hi pugueu anar entrant i acomodant-vos.
Si us plau, no us quedeu al passadís, és millor que entreu i us aneu asseient.
El número de cadires està adaptat a l’aforament permès, i veureu que estan
posades de manera que es pugui garantir una distància segura entre vosaltres.
Les classes es netejaran i ventilaran entre tallers. Per aquest motiu us demanem
molta puntualitat a l’hora d’entrar i de sortir de les aules.
Si us plau, recordeu que les escales de sortida per pujar al vestíbul seran
exclusivament les que queden al costat del gimnàs.

Aula 5
•
•
•

•

La porta d’accés estarà oberta perquè hi pugueu anar entrant i acomodant-vos.
Si us plau, no us quedeu al passadís, és millor que entreu i us aneu asseient.
El número de cadires està adaptat a l’aforament permès, i veureu que estan
posades de manera que es pugui garantir una distància segura entre vosaltres.
No es podrà fer ús del material comú, amb l’excepció dels cavallets, que es
netejaran després de cada classe. Per tant, us demanem que porteu el vostre
material de treball de casa.
Les classes es netejaran i ventilaran entre tallers. Per aquest motiu us demanem
molta puntualitat a l’hora d’entrar i de sortir de les aules.
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•

Si us plau, recordeu que les escales de sortida per pujar al vestíbul seran
exclusivament les que queden al costat del gimnàs.
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