
 
 

Protocol de seguretat per la contenció del COVID-19 
 
 
L’entrega d'aquest full signat és imprescindible per poder fer les classes.   
 
 
Per tal de garantir totes les mesures especificades pel departament d’Educació i Salut a continuació detallem les 
mesures de distanciament social i altres mesures de seguretat higièniques establertes per les autoritats a les que 
nunArt Creacions s’acull: 
 
  
MESURES HIGIÈNIQUES 
 
Abans de la represa de l’activitat, s'han fet tots els preparatius a les instal·lacions per a poder garantir la màxima 
seguretat en l’activitat. 
 
S'ha reforçat el servei de neteja i desinfecció dels espais, posant especial atenció a les superfícies horitzontals com 
ara, taules, taulells, o entrades / recepció, així com totes aquelles botoneres, telèfons, teclats, ratolins, poms i manetes.  
 
L'aforament màxim ha de permetre complir amb el requisit de distància interpersonal. (Es garantirà la separació mínima 
de 2 metres entre els alumnes).  
 
Entre classes es procedirà a la ventilació de l’espai. 
 
Es desinfectaràn els equips comuns com aparells de música, tauletes, etc. i si és necessari extremar les mesures 
higièniques abans i després del seu ús. 
 
L’ús dels vestuaris i dutxes estarà prohibit fins que Sanitat comuniqui un aixecament de les mesures de prevenció. És 
per això que els usuaris hauran de venir vestits des de casa. 
 
Als serveis hem disposat un esprai amb aigua i lleixiu i una baieta, cada usuari haurà de netejar la tapa del vàter i el 
seient abans i després del seu ús. Es farà servir tovalloletes d’un sol ús per eixugar-se les mans. 
 
No es pot utilitzar (estores, pilotes, cintes, gomes…)  
Cada usuari haurà de portar la seva ampolla d’aigua o beguda isotònica pròpia. 
 
No s'acceptarà aportacions en efectiu, tot intercanvi econòmic han d’haver adquirit les sessions a través de la pàgina 
web. Caldrà reservar les places per les classes a través de la web.  
 
 
 
 
 
 
 
 



PROTOCOL D’ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS 
 
No es permet entrar a les instal·lacions abans de l’hora establerta de l’activitat. 
 
Assegurar les distàncies de seguretat a les entrades i sortides evitant aglomeracions. 
S’estableix la distància mínima de 2 metres. 
 
Cada alumne es responsable de vetllar per el compliment de les dites mesures i seran responsables de que la seva 
assistència a nunArt es fa en plenes facultats físiques de salut i sense cap simptomatologia associada a la COVID 19. 
 
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. 
 
Tot usuari de nunArt, s’haurà de treure les sabates un cop dins el local.  
Així mateix hi haurà a l'entrada solucions hidroalcohòliques i és obligatori que cada persona que entri es renti les mans.  
 
No podrà entrar a les instal·lacions cap familiar, acompanyant o persona que no sigui del grup que realitza l’activitat en 
aquell moment. 
 
Es prohibirà l'accés de personal extern a les aules i WC de l’associació.. 
 
Caldrà rebre les mercaderies davant del local de l’associació i no deixar entrar personal aliè. 
 
Tot el públic, inclòs el que espera a l'exterior, ha de guardar la distància interpersonal. 
 
 
 


