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1.

INTRODUCCIÓ

Aquest doocument pretéén recollir totees les mesurees que l’Ajuntaament de Mórra d’Ebre ha eestablert per tal
t d’evitar
possibless infeccions per
p la Covid-119, seguint lees indicacionss de les autorritats sanitàriees i laborals. Aquestes
mesures són aplicables a totes les persones
p
en reelació a l’aforaament i ocupaació de les salles i espais haabilitat per
a l’activitaat cultural dinns les instal·laacions de La LLlanterna Teaatre Municipal de l’Ajuntam
ment de Móra d’Ebre i a
totes aquelles personees que accedeixin a aquestees instal·lacionns com a públic.
Aquest ddocument s’haa realitzat en base a la innformació dispponible a 7 de
d juliol de 20020. En consseqüència,
qualsevoll de les messures i datess que apareixxen en el prresent protoccol, poden seer susceptiblees de ser
modificaddes en funció dels canvis que puguin ssucceir en la situació actuaal, per noves recomanacioons de les
autoritatss sanitàries i administrative
a
es, o per quallsevol altra circumstància que
q es considderi rellevant en el cas
concret de l’Ajuntamennt de Móra d’E
Ebre i les sevees activitats.
En particuular s’ha tinguut en compte laa següent norrmativa per elaaborar el present Protocol:
•
•
•
•

•

•

•

D
Decret 63/20220, de 18 dee juny, de la nova governaança de l’emergència saniitària provocaada per la
C
COVID-19 i d’’inici de l’etapaa de la repressa al territori de Catalunya.
R
Resolució SLLT/1469/2020, de 18 de juuny, per la qual
q
s’adoptenn mesures bààsiques de protecció
p
i
oorganitzativess per prevenir el risc de trannsmissió i afavvorir la contencció de la infeccció per SARS
S-CoV-2.
P
Plans de repreesa del sectorr cultural: Artss escèniques i musicals – veersió 19 de junny de 2020.
O
Ordre SND/3999/2020, de 9 de maig, perr la flexibilització de determ
minades restricccions d’àmbitt nacional,
eestablertes deesprés de la declaració dee l’estat d’alaarma per l’aplicació de la Fase 1 del Pla
P per la
ttransició a unaa nova normalitat
O
Ordre SND/4114/2020, de 166 de maig, peer la flexibilitzaació de determ
minades restricccions d’àmbitt nacional,
eestablertes deesprés de la declaració dee l’estat d’alaarma per l’aplicació de la Fase 2 del Pla
P per la
ttransició a unaa nova normalitat
D
Document approvat pel Coomitè Tècnic del Pla PRO
OCICAT per emergències
e
aassociades a malalties
ttransmissibless emergents amb
a potencial alt risc en datta 28 de maig 2020 per a “C
Condicions peer a locals,
eestabliments o espais a l’aaire lliure, en què es duenn a terme actes i espectaccles culturals, durant el
ddesconfinameent. Fases 1 i 2”
2
O
Ordre SND/4558/2020, de 300 de maig, peer la flexibilitzaació de determ
minades restricccions d’àmbitt nacional,
eestablertes deesprés de la declaració dee l’estat d’alaarma per l’aplicació de la Fase 3 del Pla
P per la
ttransició a unaa nova normalitat

L’objectiuu és proporcioonar el marcc mínim de reeferència perr tal de reinicciar la obertuura de públic al Teatre
Municipall La Llanternaa de l’Ajuntam
ment de Móra dd’Ebre. A tal efecte
e
es desenvolupa un pprotocol internn que doni
resposta l’actual situacció provocada per la Covid-119.
d de l’Equipp de Govern dde l’Ajuntamennt de Móra
Les mesuures que trobaareu en aquesst document s’’han acordat dins
d’Ebre.
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2.

TIQUETS I TAQUILLES

Es prioritzzarà l’accés mitjançant
m
invitació, distribuïïda i controladda per l’Ajuntaament de Mórra d’Ebre o enn el cas de
cessió d’úús de l’equipaament, l’entitatt organitzadoraa de l’esdevenniment.
En el cass que s’autoritzzi la venda d’eentrades, es pprioritzarà la venda
v
en línia. En el cas dee compra en taaquilla, no
es recom
mana l'ús de diners
d
en efeectiu, prioritzaant el pagameent amb targeeta o altres m
mitjans que no suposin
contacte ffísic entre dispositius. Es neetejarà i desinnfectarà el dattàfon després de cada ús.
En entrarr el públic, s’hauria d’evitar, en la mesuraa del possible, qualsevol coontacte físic. SSi no es pot reespectar la
mesura dde distanciameent a causa dee les condicionns espacials, s'han de prendre les mesurres següents:
•
•
•

P
Portar guants de protecció
LLes taquilles disposaran d’una proteccció de vidre amb una obertura
o
inferiior per compprovar els
aabonaments (les
( targetes de
d temporada)) o les entradees en paper.
P
Portar mascareta de protecció mentre ss’estigui en coontacte amb el
e públic. Aquuesta responssabilitat es
llimita al persoonal del controol d’accés.

Totes les invitacions/enntrades són noominatives i teenen assignatt un lloc dins de
d la sala. Less dades1 que cal recollir
són les seegüents:
•
•
•

N
Nom, cognom
ms
N
Número de telèfon mòbil o fix
f o correu el ectrònic
D
DNI

A més, coom a mesura d’obligat comppliment per a totes les persones que accedeixin al teattre:
•
•

E
Es prohibirà l’entrada a quaalsevol personna amb símptoomes de problemes respirattoris
E
Es realitzarà un control dee temperaturaa a l’entrada de la instal·laació, prohibinnt l’entrada a qualsevol
uusuari que tingui una temperatura corpooral superior a 37,5ºC (no prenent
p
registrre de la tempeeratura de
lla persona al full
f de control d’accessos).

Donades les especialss condicions del Teatre Munnicipal La Llannterna i l’aforaament disponiible, NO es coonsiderarà
reserva dd’espai per a grups
g
de públicc que viuen a la mateixa llaar.

1

L'Ajuntam
ment de Móra d'Eb
bre i tot el seu personal
p
tractem lles dades de carààcter personal se
egons s'estableix en l'article 28 deel Reglament
General de P
Protecció de Dadees UE 2016/679 (R
RGPD) i la Llei Orggànica 3/2018, de 5 de desembre, de
d Protecció de Daades Personals i Garantia
G
dels
Drets Digitaals (LOPDGDD). En
E compliment del que disposen els articles 13 i 14 deel RGPD i en l'articcle 11 de la LOPD
DGDD s’informa dee les següents
dades:
Responsablle del tractament: L'Ajuntament de Móra
M d'Ebre NIF: P44309400B Pl. de Baix, 1 43740 Móra d'Ebre (Tarragona)) Telèfon: 977 400 012.
Pot contactar amb el Delegat dee Protecció de Daddes dirigint-se per eescrit a l'adreça de correu: dpd.rgpd@
@moradebre.cat
Finalitat del tractament: tractaarem la informació facilitada
•
P
Per a gestionar i coontrolar l'accés de les persones usuàrries del Teatre Munnicipal i garantir la seguretat.
s
El tractaament està legitimat per la missió
dd'interès públic de garantir la seguretaat de les instal·lacioons i dels bens i les persones.
•
P
Per garantir la segguretat i salut de les persones que hi treballen i de la reesta d'usuaris, legittimats per l'interès públic essencial i per l'obligació
llegal de garantir la seguretat i la salutt de les persones (aart. 6.1.c RGPD - Llei
L de Riscos Labo
orals / art. 6.1.e. RG
GPD).
Conservacióó: Les dades recollides seran conservades mentre durri la finalitat i per un
u màxim de 30 die
es excepte en el ccas d'existir la obliggació legal de
conservar-less per un període suuperior.
Destinatariss: Les dades recolliides seran cedides a les autoritats com
mpetents en cas dee que així ho sol·liccitin o en cas d'exisstir una obligació leegal de fer-ho.
Drets: Pot exxercir els seus dretts d'accés, rectificaació, supressió, porrtabilitat de les sevees dades i a la limittació o oposició dell seu tractament, així com no ser
objecte de ddecisions individuals automatitzades, dirigint-se al Deleggat de Protecció de Dades, per escrit, a l'adreça de coorreu: dpd.rgpd@m
moradebre.cat,
havent-se d'iidentificar degudam
ment i sol·licitar clarrament el dret a exe
xercir.
Ajuntament de
d Móra d’Ebre | Pça de Baix 1 | 437440 Móra d’Ebre | 9777.400.012 | ajunta
ament@moradebree.cat

Pàgina
P
4 de 11

3.

PÚBLIC EN GENERAL

És obligaació de l’Ajunttament de Móóra d’Ebre infformar al públic d’una mannera adequadaa sobre les normes
n
de
conducta en el context de la pandèm
mia COVID-199, per exemplee amb:
•
•
•
•
•
•

P
Pòster amb les
l “mesures de prevencióó per evitar la propagacióó del coronavvirus SARSC
CoV-2” del
D
Departament de Salut de laa Generalitat dde Catalunya.
E
Es realitzaran, abans i despprés de la rep resentació, avvisos que anunciïn i recordinn les mesuress d'higiene
i distanciamennt.
D
De forma general la distànccia física de seeguretat serà de 1,5 metress.
S
S’hi instal·laraan dispensadoors de gel hidrroalcohòlic. Evvitar l’ús de guuants.
IInformar al púúblic de l’ús obbligatori de maascaretes.
A
Altres que l’Ajuntament de Móra d’Ebre cconsideri oporrtuna.

Com a noorma general a cadascun deels punts d’aqquest protocol dos son els punt
p més impoortants a garanntir:
•
•

C
Complir les mesures de distanciament.
E
Evitar aglomeeracions.

Quan no sigui possible mantenir laa distància físsica es podrà reduir si es garanteix l’úss de mascareta. Caldrà
deixar sempre un espaai lliure interpeersonal equivaalent a un seieent o a 1 metree.
mes de COVID
D-19, o bé less que hagin esstat en contaccte directe
No es peermetrà l’accéss a persones amb símptom
amb un m
malalt.

4.

PÚBLIC COM
MPRÈS DINS
S DE GRUPS VULNERABLES

Es consiideren grups vulnerables per part deel Ministeri de
d Sanitat, lees persones amb diabetiss malaltia
cardiovasscular, hiperteensió, malalttia hepàtica crònica, malaltia pulmonaar crònica, m
malaltia renaal crònica,
immunodeficiència, cànncer en fase de
d tractament actiu, embarààs i majors de 60 anys amb patologies prrèvies.
No es poot sol·licitar infformació sobree l’edat o quaalsevol patologgia prèvia a lees persones ddel públic. Less persones
que siguiin del “grup de
d risc” són reesponsables dde complir less recomanaccions que les autoritats sannitàries de
cada regió especifiquen

5.

GESTIÓ DE PÚBLIC / ENTRADA
N

Com a "eentrada” s’entén l’espai cooncorregut peel públic davaant del teatre (Espai 1 d’ooctubre o carrrer Miquel
Rojals) i a les instal·laccions (el hall) fins
f a l'accés aal pati de butaaques.
L'oberturaa de portes es
e realitzarà amb
a
antelacióó suficient peer permetre un accés. S’obbrirà l’accés 15 minuts
abans dee la funció i l’enntrada a la sala es farà seg uint el següennt ordre:
•
•
•

15 minuts abaans de la funciió entraran less fileres 10 a 13
1
10 minuts abaans de la funciió entraran less fileres 5 a 9
5 minuts abanns de la funcióó entraran les fileres 1 a 4.

A les zonnes on el distaanciament és difícil d’avaluuar i complir a causa de less condicions eespacials (perr exemple,
els passaadissos estrets) o la congestió s’ha de ggestionar el fluux de personees. Cal que hii hagi una persona a la
confluènccia entre el paassadís i el paati de butaquees perquè la circulació
c
siguii fluida i indiquui als usuaris que evitin
les aglom
meracions.
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Altres meesures:
•
•
•

N
No es permettrà l’accés a persones amb símptomes de COVID-19, o bé les que hagin estat enn contacte
ddirecte amb un malalt.
S
Senyalitzar lees zones d’esspera davantt dels lavabos amb tanquues i marquess de terra de manera
aadequada.
E
Establir marquues de distancciament a terra
ra en l'accés a les sales.

S’accedirrà i es sortirà de
d l’equipameent per dues poortes diferencciades (verd, entrada
e
i verm
mell, sortida).

De formaa similar, dins de
d l’equipameent s’establirann fluxos per taal d’afavorir la circulació i evvitar les aglom
meracions.

Al hall s’innstal·larà una barrera físicaa (tanques) quue separin l’enntrada de la soortida. El circuuit estarà marccat al terra
amb fletxxes. Únicamennt en el cas dee persones am
mb mobilitat reeduïda es pot modificar aquuest flux, semppre amb la
supervisióó del personal del teatre.
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6.

GESTIÓ DE PÚBLIC / SORTIDA
O

Com a "ssortida" s’enténn l’espai recorrregut pel púbblic des de la sortida
s
de la seva
s
localitat i del teatre finss a l’Espai
1 d’octubbre. Abans de l'inici d'una reepresentació, s'ha d'informar al públic soobre el procéss de sortida després de
l'esdevenniment, en parrticular sobre el
e comportameent en sortir del pati de butaaques.
S’han de garantir, si caal per megafonnia, els punts següents ambb la gestió de la sortida.
•
•

R
Respectar less mesures de distanciament
d
t
E
Evitar acumulacions

La sortidaa del públic enn la finalitzacióó de l'espectaacle ha de realitzar-se de forma esglaonaada per zoness, garantint
la distànccia entre perssones, comennçant per les més properess a les vies d’evacuació
d
i sortida i ambb l’ajut del
personal del teatre.
s
Aqueestes papereres han de
S’han de garantir papeereres de residus i punts dee desinfecció en totes les sortides.
ser netejaades de formaa freqüent, i almenys un copp a el dia.
No es perrmetrà quedarr-se dins de sala ni esperarr a algun artistta.
Per tal d’eevitar aglomeracions quan el públic surt de la sala o platea,
p
es podeen habilitar less sortides d’em
mergència
al carrer M
Miquel Rojals com a sortidaa de públic.

7.

PERSONAL DE SALA

L’ús de m
mascareta és obligatori
o
pel personal de ssala, i sempre que sigui posssible, la distàància entre el personal i
el públic sserà d’un metre i mig.
El tècnic responsable del Teatre veetllarà pel com
mpliment del protocol
p
de seeguretat, higieene, distanciam
ment físic,
control d’accés i conceentració de peersones, i faràà el seguimennt del complim
ment de les meesures de tot l’equip de
sala.
Tot el perrsonal de salaa tindrà accés al següent maaterial de prottecció:
•
•
•
•
•
•

8.

C
Caixa de moccadors d’un sool ús.
B
Botella de solució hidroalcoohòlica per dessinfectar les mans.
m
G
Guants d’un sol
s ús per mannipular eines.
B
Botella de solució desinfecttant per superrfícies.
P
Paper d’un sool ús per aplicaar la solució deesinfectant peer superfícies.
P
Paperera per dipositar el paaper i els guannts un cop utilitzats.

AFORAMENTT / OCUPACIÓ

Municipal La Llanterna així com la sevaa obertura al públic, es
L’ús dels espais de reepresentacionss del Teatre M
realitzaràà atenent les normes,
n
distàncies i aforam
ments que esttableixin les autoritats sanittàries en cadaascuna de
les fases.. Les sales seeran netejadess i desinfectaddes segons indiquin les autoritats sanitàrries, podent coondicionar
el calendaari de represeentacions.
Les repreesentacions programades estan
e
pensadees per comennçar a la mateeixa hora, sem
mpre i quan permetin la
millor gesstió de públic i limitant el noombre de les persones quee corresponguui a la fase i ddistanciament segons el
que estabbleixin les autooritats sanitàriies.
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La planifiicació i l’ocuppació de la saala depenen m
molt de la disstribució de laa sala o de laa zona del púúblic, dels
seients i dde les distànccies entre les files
f de seientss.
El disseny realitzat perr l’Ajuntament de Móra d’Ebbre de les locaalitats i la ocupació han esttat realitzadess en funció
de les prooduccions i less pròpies conddicions espac ials per complir els requisitss durant la panndèmia COVID-19.
S'ha garaantit que els esspectadors esstiguin asseguuts i mantinguin la distància de seguretat fixada per less autoritats
sanitàriess.
Totes less entrades i ells seients estaan degudameent numerats, havent inhabilitat les butaqques que no compleixin
c
amb els ccriteris de disstanciament físsic, així com les no dispossades. S'evitarà, en la messura possible, el pas de
personess entre files, quue suposi no respectar
r
la diistància de seeguretat.
•
•
•
•

D
Durant tota la representacióó serà obligatoori l’ús de masscareta.
M
Mínim un seieent buit a bandda i banda del seient ocupat.
P
Preferentment, la distribucióó es farà a poortell.
E
Eventualmentt, i sempre que des de l’Ajuuntament de Móra
M d’Ebre ess faci una auttorització espeecífica, les
ppersones quee conviuen enn un mateix ddomicili quedaaran exemptees de les messures anteriors, que sí
m
mantindran, com
c a grup, amb
a les altress persones o grups,
g
mantennint-se l’aforaament màxim previst en
ccada fase.
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9.

LAVABOS

Durant el temps que el públic fa ús
ú del teatre caldrà estar atents al nom
mbre d’usuariss dels lavaboos i si cal,
dosificar ll’entrada amb personal d’asssistència.
Els lavabbos han d’esttar claramentt indicats am b la capacitaat màxima dee persones i distància de seguretat
permesa..
Els lavabbos només pooden estar equuipats amb toovalloles de paaper d’un sol ús. Caldrà innutilitzar els assecadors
d’aire eleectrònics per les mans. Éss possible quee una neteja incorrecta dee les mans o amb un ús insuficient
d’aigua i sabó plantegii el risc que gotes contaminnades quedenn repartides per l’habitació llençades perr l’aire. Els
lavabos ss’han de nettejar abans de
d l’entrada ddel públic i a l’acabar la representaci ó. Sobretot cal
c buidar
regularmeent les papereeres i rebutjar el seu continggut.

10.

PROGRAMES DE MÀ

No es lliurarà llibret, ni programa, ni cap altra docuumentació en paper.

11.

NETEJA, DESINFECCIÓ
E
I VENTILACIIÓ DE LES SALES

La netejaa, desinfecció i ventilació dee les sales del Teatre Municcipal La Llanteerna segueix lees recomanaccions fetes
pel Deparrtament de Saalut de la Generalitat de Cattalunya en data 30 d’abril i 8 de maig de 2020.
Neteja i ddesinfecció:
•
•
•

•
•
•
•
•

LLa neteja i dessinfecció de lees zones d’acccés, i sales d’exhibició es reealitzarà abanns de cada funnció.
LLa neteja i desinfecció delss lavabos es reealitzarà abanns de cada funnció, de l’entreeacte en cas de que en
hhi hagi i abanss de la sortidaa del públic a l ’acabar la funnció.
LLa neteja i dessinfecció s’inteensificarà a lees següents zoones i punts:
o Maneetes i poms dee portes
o Baraanes i passamans
o Tauleells i mostradoors
o Aixettes
o Lavaabos
o Supeerfície de les butaques
b
i repposa-braços
E
Els lavabos disposaran
d
dee sabó amb dosificador, paper
p
d’un sool ús per eixuugar-se les mans
m
i de
ppaperera ambb pedal pel paper desprès ddel seu ús.
P
Per la neteja i desinfecció s’utilitzen deesinfectants peer superfícies amb dissolucció de lleixiu a l’1:50, i
ddesinfectants amb activitat virucida autorritzats i registrrats pel Ministeeri de Sanitat..
E
Es desaconseella la utilitzaciió d’eixugamaans d’aire.
E
Es desaconseella la utilitzaciió dels urinariss.
S
S’aconsella quue abans de laa descàrrega d’aigua en elss inodors la tapa estigui baixxada.

Ventilació:
•

S
S’ha ampliat el
e temps d’exxtracció d’aire a 2 hores abbans de la funnció, per tal d ’incrementar l’aportació
dd’aire exteriorr. Aquesta mesura pot proovocar una ceerta disminucció del confortrt tèrmic, peròò es dona
pprevalença a la ventilació.
Ajuntament de
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•
•
•
•
•
•

12.

LLes unitats dee tractament de
d l’aire funci onen exclusivvament amb aire
a exterior i es mantenenn tancades
lles comportess de recirculacció.
E
Es canvien toots els filtres de
d les unitats de tractamennt de l’aire i ess netegen i ess desinfecten abans de
ccada funció.
LLa humitat relativa dels esppais interiors ees manté entree el 40 i el 60 %.
P
Periòdicament es fa un anààlisi de la qual itat ambiental segons els crriteris de la noorma UNE 1711330 i una
rrevisió anual de
d conductes segons els crriteris de la norma UNE 1000012.
S
S’ha comprovvat que les desscàrregues dee les extraccioons d’aire es trroben allunyaddes de les preeses d’aire
pper evitar la reecirculació de l’aire dels esppais interiors.
E
Els lavabos diisposen d’extrracció forçadaa d’aire durant l’obertura del Teatre al púbblic.
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