Protocol de seguretat Covid-19

Protocol de seguretat sanitària Covid-19
Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades
3 d’octubre de 2020
Distribució espais
Les activitats de la Jornada es desenvoluparan a l’espai comprès en
el C/Esquiladors, C/ Pare Mariano, C/ del Vidre, C/Trinitat, C/Sant
Carles, Plaça del Gasogen, Plaça de l’espai Cívic Centre, Plaça 1
d’octubre, Pati de l’escola Ateneu, Pista de l’Ateneu Igualadí, Pati de
l’escola Escolàpies.

General
A excepció de les xerrades tècniques (veure apartat 4) totes les
activitats de la jornada es realitzaran en espais oberts.
S'establiran 8 controls d'accés, que delimitaran tot el perímetre on es
duran a terme les activitats de la jornada.
-

Es recolliran les dades personals (nom, telefón i codi postal de
residència) de totes les persones que desitgin accedir al recinte
de la Jornada. Aquestes dades es vincularan amb un codi de
barres i un número únic, que servirà d’identificador i que caldrà
dur en un lloc visible.
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-

-

-

-

Es disposarà d’acreditacions especials per tal que els veïns puguin
accedir lliurement als seus domicilis, però en cap cas aquestes
acreditacions permetran participar de les activitat de la Jornada.
Tots els assistents, voluntaris, ponents i coordinadors rebran
aquest codi de barres i nombre d'identificació únics, juntament
amb un portaidentificadors, per tal que se’l pugui colocar en un
lloc visible durant tot el temps d’estada a la Jornada. Això
permetrà generar es una base de dades amb la informció de
contacte de tots els assistents. Aquestes dades seran tractades
d’acord amb la legislació vigent i seran destruïdes un cop
transcorregut un mes des de la finalització de la Jornada.
Aquesta base de dades i el codi de barres seran l’eina que
permetrà conèixer en tot moment qui coincideix en cada espai i
cada moment de la jornada. És a dir, quan algú vulgui assistir, per
exemple, a una determinada xerrada, tant a l’entrada com a la
sortida se li llegirà el seu codi de barres, amb una aplicació
instal·lada als dispositius mòbils dels responsables encarregats de
controlar les entrades i sortides als diferents espais. D’aquesta
manera es tindrà informació de totes les persones que han
coincidit en un mateix espai i moment, fet que permetrà rastrejar
els contactes en cas de positiu.
En tots els espais s’establiran sentits de circulació únics, i les
entrades i sortides es produïran per accessos diferents, per tal de
garantir que no hi hagi encreuaments ni aglomeracions.

Les mesures exposades fins ara són complementàries a la utilització
obligatoria de mascareta, que caldrà dur en tots els espais de la
Jornada.
Són també complementàries al rentat i desinfecció de mans constant,
el qual es garantirà mitjançant la ubicació de gel hidroalcohòlic en
tots els espais (tant a les entrades com a les sortides), i també en
altres espais i punts estratègics de la Jornada. Concretament, es
disposarà de 120 punts de desinfecció a disposició del públic. Alhora,
el mobiliari (cadires, taules…) serà desinfectat rigorosament després
de cada ús. També es desinfectarà després de cada activitat tot el
material utilitzat (micròfons, ordinadors…).
També es garantirà en tot moment el distanciament social previst per
la normativa, i els grups de contacte estret hauran de ser sempre de
com a màxim 10 persones. D'acord amb el pla d’acció per a recintes
firals i espais a l’aire lliure on es duen a terme fires i mercats, elaborat
pel departament d’empresa i coneixement de la Generalitat de
Catalunya i aprovat pel comitè tècnic del pla PROCICAT, i on
s’estableix que cal garantir una superfície mínima de 2,5m2 per
persona, i tenint en compte que la superfície ocupada per la jornada
es de 11400m2, l’aforament màxim s’estableix en 4000 persones per
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garantir amb escreix la distància de seguretat recomanada. Aquest
aforament es controlarà mitjançant el còmput d’entrades i sortides a
la zona destinada a la Jornada. Hi haurà un responsable encarregat de
recopilar les dades de forma constant i així poder tancar les entrades
abans de superar l’aforament. Alhora, hi haurà responsables ubicats
en tots els espais per controlar i evitar que en cap dels indrets de la
Jornada s’incompleixin aquestes mesures de distanciament.
En els espais on es desenvolupin activitats es garantirà el
distanciament
entre
participants,
amb
cadires
i
taules
individualitzades i control tant als accessos com a la sortida. No es
permetrà fumar en el conjunt del recinte de la Jornada.
Tots els participants a la jornada seran informats dels protocols de
seguretat sanitària establerts en el moment d’accedir al recinte de la
Jornada. Tots els espais estaran degudaments senyalitzats amb
recordatoris de les mesures de seguretat i els sentits de circulació.
En el conjunt de la jornada hi hauran més de 120 voluntaris, 60 dels
quals encarregats exclusivament de garantir el compliment de les
mesures de seguretat sanitària establertes.

 Fira
La distància entre parades serà d’un mínim de 3m.
S’establirà un sentit únic de circulació per l’espai de fira. L’ espai de
fira estarà delimitat per senyalització horitzontal.
Es permetrà la venda de productes alimentaris. Tots els aliments
hauran d’estar envasats i/o protegits per una barrera física (pantalla,
vitrina…). No es permetrà la degustació dels productes a les parades.
Cada parada haurà de disposar de gel hidroalcohòlic.
Hi hauran 8 responsables encarregats de controlar
d’aquesta normativa a l’espai de fira.

compliment

Xerrades tècniques i Concert de Cloenda
És la única activitat de tota la Jornada que es farà en un espai interior,
concretament al Teatre Municipal de l’Ateneu
Les entrades i sortides d’aquest espai es faran de manera alternativa
per evitar encreuament entre participants a diferentes xerrades
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S'habilitarà un un seient de cada dos per garantir la distància de
seguretat.
Alhora, en cada xerrada s’utilitzaran només la meitat de les fileres. És
a dir, es redurità l'aforament a ¼, que correspon a 70 persones. . En
una xerrada es podran ocupar la meitat de les cadires (degudament
senyalitzades) de les files senars, i en la següent es podran ocupar
només la meitat de les cadires de les files parells. Abans que tornin a
ser ocpuades, totes les files seran degudament desinfectades.
X
 errades aplicades i Etnobotànica en directe
Es delimiatarà l'espai on es duran a terme les activitats, amb cadires
degudament separades i individualitzades, i amb entrada i sortida
independents. Quan una cadira quedi buida es procedirà a la seva
desinfecció. L'aforament total de cada un d’aquests dos espais serà
de 70 persones.
No es podrà passar mostres als assistents ni deixar tastar res.
Actuacions artístico musicals
Es delimitatarà l'espai on es duran a terme les actuacions. Les cadires
i taules estaran degudament separades. Quan una cadira i taula quedi
buida es procedirà a la seva desinfecció. L’aforament total d’aquest
espai, serà de 60 persones.

 Tallers per adults i tallers familiars
Els tallers es duran a terme a l'espai exterior, en una tram de carrer
degudament delimitat on només podran accedir les persones que
facin tallers.
L’espai destinat a cada taller es desinfectarà al final de cada activitat.
L’aforament total dels tallers per adults serà de 20 assistents, i en el
cas dels tallers familiars de 12 unitats familiars, sempre que no superin
un total de 30 persones.
En el cas de tallers pràctics, el material usat serà sempre d’ús
individual.

Píndoles etnobotàniques
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Aquesta activitat es dura a terme a l'espai exterior, en una espai
degudament delimitat on només podran accedir les persones
prèviament inscrites
L’espai destinat a cada micro-taller es desinfectarà al final de cada
activitat. Hi haurà el doble de cadires de les necessàries, separades
en dos blocs, l’ocupació de les quals s’anirà alternant. Això permetrà
garantir la desinfecció sense trencar el ritme de l’activitat.
L’aforament màxim de casa un dels microtallers és de 8 persones +
ponents.

Activitats infantils
L’espai destinat als tallers infantils estarà clarament delimitat. Es
controlarà l’aforament a cada taller, que estarà limitat a 4 infants (amb
acompanyant). Tot el material usat serà o d'ús únic o desinfectat de
cada ús.
S
 ortides etnobotaniques
Es prioritzaran recorreguts amb camins i espais àmplis per tal de
poder mantenir la distància de seguretat pertinent entre tots els
assistents. L’aforament màxim de les sortides és de 30 participants.
No es podran passar plantes, ingredients o materials entre els
assistents.
 Tasts
Hi haurà preparats dos blocs de taules individuals i cadires cadascun,
de tal forma que mentre es fa servir un bloc es desinfectarà i
prepararà l'altre. Els participants estaran en taules individuals,
degudament separades, i en una sola orientació. L’aforament màxim
dels tast serà de 60 participants.



Els aliments presentats durant els tastos hauran estat preparat amb
anterioritat seguint les normes de seguretat, en un obrador alimentari
o un establiment de restauració seguint tota la normativa referent al
Covid 19. .

Dinar
El dinar haurà estat preparat el dia anterior seguint les normes de
seguretat establertes seguint tota la normativa a la qual estan
sotmesos els establiments de restauració en relació amb el Covid i la
manipulació alimentària.
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El servei tindrà lloc a la pista de l’Ateneu Igualadí en col·laboració
amb el Cafè de l’Ateneu. El servei tindrà lloc en carmanyoles
individualitzades (degudament tapades) que contindran la totalitat de
l’àpat.
L’aforament màxim permès serà de 120 persones repartides en grup
estables de màxim 10 comensals. No es permetrà la barreja entre
.grups estables. Les taules seran de les petites, amb capacitat per 1 2 persones, de tal forma que es garantirà que aquelles persones que
van soles també puguin dinar de forma independent i amb la
corresponent distància de seguretat.
Es controla l’aforament abans d’accedir al recinte del dinar, i només
es permetrà l’accés quan una taula hagi quedat buida i tant taula com
cadires hagin estat degudament desinfectades, i els anteriors
comensals hagin abandonat el recinte.
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