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Amb la voluntat de reprendre les activitats de l’Ateneu amb les màximes garanties
de seguretat i protecció de la salut, tant de les persones usuàries com de les
treballadores, així com prevenir el risc de transmissió de la COVID-19, aquest
document resumeix i adapta a la realitat dels espais i activitats de l’Ateneu
Santcugatenc les mesures i recomanacions recollides a:
o

PLA DE RETORN FRONT A LA COVID-19. Llocs de treball amb baix risc
d’exposició a la COVID-19. Federació d’Ateneus de Catalunya 30 de juny de
2020

o

Plans de represa del sector cultural. LA CULTURA POPULAR I LES
ASSOCIACIONS CULTURALS

En tot moment l’Ateneu Santcugatenc segueix les directrius dels documents
esmentats i en facilitarà la difusió entre persones usuàries, treballadores i entitats
adherides.

Aforaments
L’aforament màxim permès a les sales i espais de l’Ateneu, a raó de 2,5 m2 per
persona, seran els següents:
o

Sala d’actes: 27 persones. Per garantir les distàncies mínimes d’1,5 m entre
les persones del públic la limitació d’assistents per a espectacles és de 22
persones i per a cursos i tallers de 10 alumnes

o

Cuina: 11 persones

o

Espai de trobada: 5 persones

o

Sala Benestar: 28 persones. Per garantir les distàncies mínimes d’1,5 m entre
les persones assistents a cursos i tallers el màxim és de 10 alumnes

o

Sala 1: 6 persones

o

Sala 2: 7 persones

o

Sala 3: 8 persones

o

Sala 4: 8 persones

o

Sala 5: 7 persones
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o

Vestíbul planta baixa: 16 persones

o

Vestíbul 1r pis: 9 persones

o

Pati: 112 persones. Per garantir les distàncies mínimes d’1,5 m entre les
persones o grups de convivència del públic la limitació d’assistents per a
espectacles és de 60 persones

o

Lavabos: 1 persona

Mentre duri la pandèmia de la COVID-19 no es podrà fer ús dels vestidors de la
planta baixa i primera per part del públic i persones usuàries en general.

Mesures de distanciament
La programació de l’Ateneu s’ha realitzat per evitar concentracions de persones als
vestíbuls i espais comuns amb horaris diversos que permeten l’accés esglaonat de
les persones assistents.
Es prega per tant la màxima puntualitat, tant a les arribades com a les sortides,
per reduir el nombre de persones circulant pels espais comuns.
El vestíbul de la planta baixa i el primer tram d’escales tenen els sentits de circulació
marcat. Al segon tram d’escala, de dos sentits, tindran preferència les persones que
baixen.
A totes les aules de l’Ateneu s’informa del seu aforament que en cap cas pot ser
superat. La distribució dels i les alumnes a les aules s’ha fet garantint la distància
mínima d’1,5 m i marcat amb uns punts al terra que cal respectar en tot moment.
A l’activitat de música i cant la distància entre l’alumnat és de 2 m.
Separació física: les persones de secretaria i atenció al públic queden separades de
les persones usuàries per pantalles de metacrilat.

Controls d’assistència i traçabilitat
Totes les activitats, espectacles, cursos i tallers de l’Ateneu, gratuïts o de pagament,
requereixen inscripció prèvia amb l’objectiu de controlar en tot moment els
aforaments i les persones assistents. Abans de començar qualsevol acte, curs o
taller es farà la comprovació de les persones presents. Aquests llistats es
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conservaran un mínim de 15 dies des de la darrera sessió per tal de poder fer un
seguiment de les persones presents a l’acte en cas que se’ns comuniqui un positiu
de COVID-19.
En els actes culturals, al pati o a la sala d’actes, els assistents es distribuiran per
grups de convivència i mantenint sempre la distància d’1,5 m entre aquets grups.

Mesures higièniques i de prevenció
Higiene personal
Cal desinfectar-se les mans com a mínim a l’arribada i a la sortida i abans i després
que es manipulin objectes no personals o es faci ús dels lavabos.
A aquest afecte l’Ateneu ha ubicat a l’entrada de l’edifici, secretaria, accés a la Sala
d’actes i cuina, i a totes les aules del 1r pis, dispensadors de gel hidroalcohòlic.
Tots els lavabos de l’entitat disposen de sabó rentamans i tovalloletes d’un sol ús.
Els i les alumnes hauran de venir amb la roba adequada per l’activitat des de casa ja
que està prohibit l’ús dels vestidors.
L’alumnat d’activitats de benestar que usin màrfegues cal que cada persona se la
porti de casa.
L’alumnat de benestar o balls que s’hagi de canviar o treure les sabates també
hauran de portar una bossa per dipositar-les durant la sessió.
No es podrà compartir material

L’ús de la mascareta
L’ús de la mascareta és obligatori per accedir, circular i participar de les activitats
de l’Ateneu.
Excepcionalment en aquelles disciplines on l’ús de la mascareta està contraindicat i
només amb l’autorització del professor o professora, i un cop la persona usuària
estigui situada a la sala on es desenvolupi l’activitat, i mantingui una distància
mínima d’1,5 m amb la resta de persones assistents, podrà prescindir del seu ús.
Immediatament en finalitzar l’activitat o l’exercici, i sempre abans de tornar a circular
per l’edifici, caldrà que se la torni a posar.
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Les persones afectades per aquesta mesura hauran de portar una bossa de roba
per a deixar la mascareta durant els exercicis.

Neteja i desinfecció de la seu de l’Ateneu
L’Ateneu ha sol·licitat a l’empresa de neteja que incrementi la desinfecció de taules,
cadires, poms de porta i altres elements d’ús comú en la seva neteja diària habitual.
L’Ateneu realitzarà una segona neteja i desinfecció d’aquests elements al migdia
posant especial èmfasi en els lavabos, poms, penjadors, passamans, elements de
contacte i buidat de papereres.
La desinfecció d’elements d’ús continuat i compartit com el telèfon, el TPV,
comandaments..., serà constant al llarg del dia i sempre després de cada ús amb un
esprai desinfectant.
Entre cada grup classe es disposarà de 15 minuts per a ventilar les aules.
Totes les aules disposaran de producte desinfectant (tipus Sanytol) i paper d’un sol
ús perquè es pugui procedir a la neteja de les superfícies de taules i cadires,
abans i després de cada ús, per part de l’alumnat amb la supervisió del professorat.
A la sala de Benestar es passarà la mopa desinfectant entre classe i classe.

Actitud conscient i responsable
Totes les persones usuàries i treballadores de l’Ateneu mantindran una actitud
conscient i responsable per a prevenir els contagis de la COVID-19:
o

Complint les normes recollides en aquest document i informades per part de
l’Ateneu

o

Mantenint la higiene constant de les mans i l’ús de la mascareta

o

Abstenint-se d’assistir a les activitats de l’Ateneu sí:
•

Presenten símptomes de patir la COVID-19,
▪

Febre (a partir de 37,5 Cº)

4

Ateneu Santcugatenc
Avinguda de Gràcia, 16
08172 Sant Cugat del Vallès
936 745 195
www.ateneu.cat
presidencia@ateneu.cat

▪

Tos

▪

Dificultat respiratòria

▪

Mal de coll, cap i/o panxa

▪

Congestió nasal

▪

Vòmits i/o diarrea

▪

Dolor muscular

▪

Malestar

▪

Calfreds

▪

Alteració del gust i/o de l’olfacte

▪

amb qualsevol altre quadre infecciós

•

Estan pendents del resultat d’una prova PCR

•

Es troben en quarantena domiciliària

•

Han estat en contacte estret amb persones diagnosticades, pendents
de resultats de proves PCR o que presenten símptomes de COVID-19
els darrers 14 dies

Criteri d’actuació amb personal en contacte estret amb cas possible,
probable o confirmat de COVID-19
En cas de contacte casual amb cas possible, probable o confirmat de COVID-19:
o

Sempre que el contacte casual s’hagi realitzat amb mascareta i/o distància
de metre i mig i sense superar l’exposició als 15 minuts: continuarà amb
l’activitat normal i es realitzarà vigilància passiva d’aparició de símptomes

En cas de contacte estret amb cas possible, probable o confirmat de COVID-19,
caldrà:
o

Comunicar-ho immediatament a Salut Pública a través del 061 o trucant al
CAP al qual s’estigui assignat
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o

Comunicar-ho immediatament a Secretaria de l’Ateneu Santcugatenc. La
Secretaria de l’Ateneu ho posarà en coneixement a la direcció i al servei de
Prevenció de Riscos Laborals

S’entén per contacte estret: un contacte sense mascareta, amb una exposició de
15 minuts o més i a una distància de menys de metre i mig.
Si la persona que es troba a l’Ateneu comença a tenir símptomes compatibles amb
la COVID-19 caldrà identificar les zones potencialment contaminades, els possibles
contactes casuals i estrets, per a fer una valoració i seguiment posterior, així com la
neteja i desinfecció dels espais utilitzats.
Immediatament després
preventivament a casa.

la

persona

abandonarà

l’espai

i

es

confinarà

Seguiment de l’activitat en cas d’aïllament d’un grup o confinament
En cas de confinament decretat per les autoritats, o d’aïllament d’un o més grups
per contacte estret amb una persona positiva de COVID-19, l’Ateneu oferirà les
classes d’aquest període de manera telemàtica.
Tot el professorat disposarà de comptes de correu electrònic de l’Ateneu que els
permetrà l’ús d’eines de videoconferència, així com per al compartiment de material
docent (presentacions, vídeos, exercicis...).
Els cursos i tallers que s’hagin de realitzar per via telemàtica es continuaran
realitzant el mateix dia a la mateixa hora si no és que el professor/a proposi a
l’alumnat noves fórmules docents que s’adaptin millor a la situació de confinament
i a les necessitats del curs.

Cessió d’espais de l’Ateneu a altres entitats
Les entitats adherides a l’Ateneu Santcugatenc o que gaudeixin d’una cessió d’espais
puntual hauran de complir estrictament la normativa que aplica l’Ateneu i indicades
al present document i als documents de referència descrits a l’inici d’aquest.
Serà responsabilitat de cadascuna d’aquestes entitats vetllar perquè tots els seus
membres respectin les normatives esmentades.
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Aquestes entitats hauran de posar a disposició de l’Ateneu els registres de persones
assistents a les seves reunions i/o activitats.
Les entitats signaran mitjançant els seus representant legals declaració responsable
de la correcta utilització dels espais seguint les normes del centre i de les autoritats
sanitàries.
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