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El present document pretén ser una guia àgil per a orientar les nostres pràctiques i polítiques d'atenció al públic i companyies en el nou marc de
flexibilització del confinament i obertura d'equipaments culturals a la ciutadania.
 
Els espais culturals com el nostre -un espai tancat amb un aforament concret i un funcionament de butaca preassignada- poden tornar a obrir les
seues portes al públic dins de l'anomenada Fase 2 del Pla de Transició a la Nova Normalitat anunciat pel president del Govern espanyol el passat 28
d'abril.
 
Amb tot, i com assenyalava l'Executiu, qualsevol activitat permesa dins d'aquestes directrius haurà de desenvolupar-se en condicions de seguretat,
autoprotecció i distanciament físic, tant pel que fa a les treballadores pròpies i alienes -companyies- com al públic assistent.
 
És per aquest motiu que tot seguit es desenvolupen unes directrius bàsiques per a fer front amb totes les garanties possibles a aquest procés de
desescalada en espais escènics. Aquestes directrius atenen als diferents escenaris possibles, a l'aforament de les instal·lacions -públiques i
tècniques-, les mesures d'higiene i neteja, així com al risc de contagi i els factors que actuen com a vectors.
 
Aquesta guia busca la total harmonització dels diversos criteris avaluats per les diferents institucions competents, com ara l'Organització Mundial de
la Salut, el Ministeri de Sanitat, la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana i
l'Ajuntament d'Alcoi.
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"L'art, la música, la pintura o la dansa beneficien la salut: escoltar música ajuda a controlar el
nivell de glucosa en la sang, fer música millora el sistema immunitari i la gestió de l'estrés,
ballar proporciona beneficis en tot el cos i la ment i la pintura o l'escultura ajuden en els
estats depressius”, Organització Mundial de la Salut.

 

Per  pr i mera  vegada  en  l a  h i s t òr i a  de  l a  humani t a t ,  t o t s  e l s  es f orços  de  l es  aut or i t a t s
c i ent í f i ques  i  san i t àr i es  t reba l l en  en  una  mat e i xa  d i recc i ó  per  t a l  d ' es t ud i ar  i  i nves t i gar  e l
v i rus  causant  de  l a  pandèmi a  de  l a  Cov i d - 19 .  En  un  escenar i  d ' i ncer t eses ,  e l  que  s í  que  sabem
és  que  aquest  v i rus  es t arà  amb nosa l t res  encara  durant  a l gun  t emps ,  a l menys  ment re  es
t reba l l a  per  t robar  una  vacuna ,  i  és  per  a i xò  que  ens  hem de  mant en i r  v i g i l ant s  i  p rendre
mesures  urgent s  per  a  garant i r  que  l ' ac t i v i t a t  cu l t ura l  es  puga  reprendre  de  f orma gradua l  i
amb t o t es  l es  garant i es  per  a  t reba l l adores  i  púb l i c .

ART MÚSICA TEATRE
DANSA
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Principis del pla de reobertura

La responsabilitat dels gestors
de les instal·lacions escèniques
és total per a adaptar-se a
aquesta circumstància i caminar
de mà de les administracions
competents per aplicar avanços
en la gestió d'aquest escenari de
pandèmia sanitària. El
compromís és total, i per aquest
motiu aquests nous protocols
s'han incorporat a la Carta de
Serveis de l'espai, vigent des de
2016, actualitzant així el seu
contingut per adaptar-lo a la
circumstància actual i oferir al
conjunt de la ciutadania tota la
informació oficial disponible.

La cultura, ara més encara,
necessita una ciutadania
conscient i crítica, però també
una ciutadania activa que no
perda la pulsió vers el fet artístic.
És per aquest motiu que, en
aquests moments de
flexibilització de les mesures de
confinament, s'han de fer tots
els esforços possibles,
administrativament i
organitzativament, per tal de
retornar l'activitat a les nostres
sales culturals i generar
confiança entre el públic,
transmetre la convicció que els
espais culturals són llocs segurs i
que res s'ha deixat a la
improvisació.
 

Aquesta guia compta amb totes
les certificacions que validen els
protocols establerts, tant per
l'entitat mantenidora del teatre
en l'àmbit de la Prevenció de
Riscos Laborals (Cualtis SLU) com
per la Conselleria de Cultura a
través de l'Institut Valencià de
Cultura.
El servei es prestarà, per tant,
acomplint amb tots els indicadors
de qualitat i excel·lència en
consonància amb organismes
internacionals com l'Organització
Mundial de la Salut o el Centre
Europeu per a la Prevenció i el
Control de Malalties, així com
d'acord amb les autoritats
sanitàries, autonòmica i local.

R E S P O N S A B I L I T A T S E G U R E T A T

En un moment on la por i la
incertesa s'han fet lloc a les
nostres vides, és molt important
que l'activitat cultural i els espais
escènics no es perceben com
una amenaça més, com un focus
de possible contagi, ni com un
àmbit accessori o que s'haja
d'evitar a tota costa. Amb les
nostres accions i els nostres
protocols s'ha de transmetre al
visitant la sensació i certesa de
seguretat.

C O N F I A N Ç A CERTIF ICACIONS I
QUALITAT
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F O N A M E N T S  D E  D R E T

Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures
urgents extraordinàries per a fer front a
l'impacteeconòmic i social del COVID-19.

Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització
de determinades retricciones d'àmbit nacional, establides
després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació
de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una Nova
Normalitat.

Pla de Transició cap a una Nova Normalitat.

Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització
de determinades restriccions d'àmbit nacional establides
després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació
de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova
normalitat.
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Criteris transversals
Prevenci ó  i  v i g i l ànc i a

Planificació i seguiment del compliment dels protocols. Presa de
consciència de tots els equips de treball del nou paradigma i la seua
necessària implicació real per a l'èxit.

Formaci ó  i  i nf ormaci ó
Formació específica del personal en gestió de situacions
d'emergència sanitària i informació constant dels protocols a totes
les parts implicades (plantilla pròpia, companyies i públic).

Prot ecc i ó
Garantir l'aprovisionament d'equipaments de protecció individual
suficient per a cada lloc de treball, intern i extern, i també per al
públic.

Equi pament  de  l es  i nst a l · l ac i ons
Adquisició de sistemes de medició de la temperatura, desinfecció de
persones en accessos, neteja de superfícies...

Desi nf ecc i ó  i  nete j a
Promoure unes pràctiques d'higiene personal minuciosa, així com
dels objectes d'ús compartit. No esternudar ni tossir sobre les mans,
la neteja intensiva d'aquestes, evitar tocar-se el nas, els ulls, la boca...

Di st anc i ament  f í s i c
Garantir sempre que siga possible un distanciament mínim de 2
metres. Si aquest distanciament no és possible, fer ús sempre de les
mascaretes de seguretat.

Organi t zac i ó  de  l a  f e i na
Reestructuració de les tasques i dels processos per a fer-los
compatibles amb les noves mesures de seguretat i prevenció.

Organi tzac i ó  de l s  espai s
Reestructuració dels espais de treball, dels espais tècnics i de les
zones de públic, així com redistribució de les vies de circul·lació i
accessos per a facilitar tant com siga possible el distanciament físic.
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Mesures i aplicació pràctica
dels criteris transversals

Treballadores i
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estables de l'espai
escènic
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artistes i personal

tècnic i auxiliar
extern

Públic
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TREBALLADORES I TREBALLADORS ESTABLES DE L'ESPAI ESCÈNIC1
Totes les treballadores i treballadors mantindran una actitud vigilant amb la seua pròpia salut, es prendran la temperatura al seu domicili abans de desplaçar-se al centre de treball.

Si una treballadora o treballador té dubtes o presenta símptomes compatibles amb la malaltia, informarà la direcció del centre i no acudirà al seu lloc de treball. En canvi, el treballador o
treballadora es posarà en contacte amb els serveis sanitaris per a seguir l'evolució d'aquests símptomes. Al centre de treball s'extremaran les precaucions fins a tenir clar el diagnòstic de la
persona afectada.

Una vegada en el teatre, i tot abans d'accedir a les instal·lacions, també es realitzarà aquest control de temperatura diàriament. En el cas que la temperatura del treballador o treballadores
supere els 37'5º, s'ha d'aillar a aquesta persona en un lloc destinat a aquesta finalitat, proveir-la de material de protecció si és que no portava i avisar a les autoritats sanitàries.

Totes les persones de la plantilla rebran de forma imminent formació en prevenció, avaluació de riscos i protocols en aquest nou escenari d'emergència sanitària.El personal acudirà al
centre de treball de forma escalonada, accedirà tot seguit al vestidor on dipositarà la seua roba de carrer a una bossa tancada. L'uniforme de treball serà llavat i desinfectat en la mateixa
bugaderia del teatre després de cada ús. 

L'organització dins dels vestuaris també es reestructurarà per a respectar les distàncies mínimes de 2 metres entre treballadores.

Totes les dependències ocupades per la plantilla seran correctament ventilades durant la seua ocupació i després d'aquesta, almenys durant 20 minuts.

 

 

 

 

 

 



TREBALLADORES I TREBALLADORS ESTABLES DE L'ESPAI ESCÈNIC1
A l'acabament de cada jornada, la plantilla farà una neteja de les zones comunes que s'han ocupat (zones tècniques, administració, vestidors, serveis, zones de circulació...), així com de les
zones més sensibles (superfícies, poms de les portes, penjadors, mobles, dispositius...) o dels objectes personals (bolígrafs, sistemes de comunicació, fulls d'horaris...), lliurant-les així de
qualsevol objecte o material perquè la neteja siga més efectiva.

Abans de l'entrada del públic, s'obriran totes les portes que es troben dins del recorregut d'accés per tal d'evitar al màxim que el públic tinga contacte amb els poms o manilles.

Totes les treballadores i treballadors intentaran tant som siga possible mantenir la distància de seguretat de 2 metres respecte del públic. Amb tot, i entenent que açò no sempre serà
possible, es recomana l'ús de mascaretes i guants per a tota la plantilla, com a mínim durant tot el temps que s'estiga en contacte amb el públic.

El personal del teatre destinat a l'atenció del públic es distribuirà de la següent manera durant l'entrada del públic:

1 persona en taquilla.
1 persona organitzant la cua, tant al carrer com ja a l'interior de l'espai. Aquesta treballadora recordarà als assistents les principals consignes i avaluarà que s'estan complint els
protocols.
1 persona en el control d'accés per a validar les entrades.
1 persona organitzant l'accés a la sala després del control d'entrada. Aquesta persona, al mateix temps, serà l'encarregada de garantir que en tot moment es disposa del material
necessari (guants, gel desinfectant...) tal per al personal propi com aliè. I, arribat el cas, reposar-lo.
1 persona dins de sala atenent dubtes, indicacions...
1 persona de neteja en els serveis públics.
1 persona de direcció que coordine l'equip, els avisos de sala, el començament de la funció...

Totes aquestes indicacions es faran arribar a tot el personal implicat i es faran constar de forma física a les diferents dependències perquè puguen ser consultades en tot moment pel
personal.
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COMPANYIES, ARTISTES I PERSONAL TÈCNIC I AUXILIAR EXTERN2
Totes les treballadores i treballadors que hagen de desenvolupar la seua feina al Teatre Calderón d'Alcoi mantindran una actitud vigilant amb la seua pròpia salut, es prendran la
temperatura al seu domicili abans de desplaçar-se al centre de treball.

Si una treballadora o treballador té dubtes o presenta símptomes compatibles amb la malaltia, informarà la responsable del seu grup de treball i no acudirà al seu lloc de treball.

Una vegada en el teatre, i tot abans d'accedir a les instal·lacions, també es realitzarà per part del teatre aquest control de temperatura. En el cas que la temperatura del treballador o
treballadores supere els 37'5º, s'ha d'aillar a aquesta persona en un lloc destinat a aquesta finalitat, proveir-la de material de protecció si és que no portava i avisar a les autoritats
sanitàries.

Els equips de treball tècnic hauran d'estar formats per un màxim de 6 persones entre personal tècnic de la companyia i personal de càrrega, descàrrega, assistència al muntatge... Tenint en
compte que el teatre disposa de 2 tècnics propis, el total de persones treballant a l'escenari o instal·lacions tècniques no podrà superar mai les 8 persones.

La feina s'organitzarà prèviament per a evitar el màxim el contacte entre persones i respectar les distàncies de seguretat sempre que siga possible atenent a les feines a desenvolupar. Per
això, s'avaluaran de forma minuciosa els temps de cada muntatge, entenent que aquesta nova circumstància pot fer que algunes tasques requerisquen d'un major temps i, sent així, els
muntatges s'avançaran si és necessari. En tot cas, si la feina a desenvolupar requereix de diverses persones treballant al mateix temps i sense possibilitat de mantenir la distància de 2
metres, aquesta feina serà desenvolupada per les persones que comparteixen el mateix grup de treball: (1) tècnics del teatre, (2) tècnics de la companyia, (3) personal extra. I d'aquesta
manera evitar al màxim posar en contacte a treballadors de diverses procedències.

 

 

 

 

 



COMPANYIES, ARTISTES I PERSONAL TÈCNIC I AUXILIAR EXTERN2
Serà indispensable l'ús de mascaretes per a tot el personal tècnic (a banda dels EPI's habituals) durant el transcurs dels muntatges i durant tot el temps que els diversos equips de treball
compartisquen un mateix espai. Així mateix, també s'incidirà en les mesures d'higiene, tant pel que fa a l'ús de gel desinfectant, com en la ventilació de les zones tècniques, neteja de
superfícies, d'objectes personals o d'ús compartit, gestió de residus...

S'assignarà un espai concret i exclusiu perquè aquest personal faça ús del sanitari, lavabo... evitant així que facen ús dels camerinos dedicats als intèrprets o dels serveis del públic. Cada
usuari serà l'encarregat de netejar i desinfectar correctament les diferents superfícies de les quals haja fet ús: lavabos, sanitaris, cadires, manilles de les portes...

En la cabina de control només es permetrà el treball simultani de dues persones. Si per requisits tècnics es requereix una altra persona (per a control de vídeo, per exemple), la taula de so
s'ubicarà necessàriament al pati de butaques per a evitar sobrepassar l'aforament de 2 persones en cabina en tot moment. Aquestes dues persones que treballen a la cabina hauran de
portar mascareta de protecció en tot moment.

Pel que fa a l'elenc artístic i personal de producció, sastreria, comunicació... aquest podrà estar format per un màxim de 18 persones atenent a la disponibilitat de camerinos existents i a
les dimensions de l'escenari i altres dependències. En aquest sentit, s'ha considerat ubicar un màxim de 2 persones per cada camerino col·lectiu i una persona per cada camerino
individual, ja que les dimensions d'aquests permeten el distanciament físic adient.

Tot aquest personal artístic també queda, per tant, subjecte al punt referit més amunt respecte del control de temperatura, mesures de prevenció, higiene... atenent a les seues funcions.

L'ascensor d'artistes (12 places) només es podrà utilitzar per una persona al mateix temps i si resulta totalment imprescindible.

Totes aquestes indicacions, d'obligat compliment, es faran arribar amb l'antelació suficient a la companyia o entitat que tinga programada alguna activitat al nostre centre, i s'ubicaran
senyalitzacions físiques a les diferents dependències amb les principals indicacions perquè puguen ser consultades en tot moment pel personal.
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PÚBLIC: AFORAMENT, ACCESSOS I CONSIGNES BÀSIQUES3
L'aforament total de la sala queda determinat per les indicacions del Govern de l'Estat Espanyol i, per tant, ens adrecem a la legislació vigent. En aquest sentit, si l'aforament queda reduït a
1/3 de la capacitat total en la Fase 2, açò significa que com a màxim podran accedir a la sala del Teatre Calderón unes 255 persones per funció, de les 768 previstes en l'aforament real. Pel
que respecta a la Fase 3, aquest aforament ascendeix a les 380 persones. Es proposa distribuir l'aforament en la Fase 2 de forma que al pati de butaques accedisquen un màxim de 180
persones i la resta distribuïdes a l'amfiteatre i llotges. Pel que fa a la fase 3, amb l'aforament al 50%, la distribució quedaria en 240 persones en el pati de butaques i 140 persones en
l'amfiteatre i llotges. Totes les localitats estaran numerades i preassignades.

Abans d'accedir a les instal·lacions es realitzarà, per part del nostre personal, un control de temperatura a tots els usuaris. En el cas que la temperatura de l'espectador o espectadora
supere els 37'5º, s'ha d'aillar a aquesta persona en un lloc destinat a aquesta finalitat, proveir-la de material de protecció si és que no portava i avisar a les autoritats sanitàries.

Les portes al públic s'obriran com a mínim 30 minuts abans que s'inicie l'esdeveniment per a evitar al màxim les aglomeracions i poder controlar en tot moment la circulació de persones
pel vestíbul i pel corredor d'accés.

No hi haurà fullets de mà, programes ni cap material d'aquest tipus. El servei de guarda-roba tampoc estarà disponible.

El vestíbul estarà ocupat per 10 persones com a màxim de forma simultània, ateses algunes recomanacions que indiquen que cal reservar 9 metres quadrats per a cada persona.

 

 

 

 

 



PÚBLIC: AFORAMENT, ACCESSOS I CONSIGNES BÀSIQUES3
La cua s'organitzarà des del carrer, garantint que es respecta la distància mínima de 2 metres entre cada espectador. Per a això, els corredors d'accés es senyalitzaran amb adhesius que
marcaran la distància entre persones de la cua.

Els espectadors accediran a la sala en torns de 5 en 5. Quan aquestes persones estiguen acomodades, la cua s'activarà de nou per donar pas a altres 5 persones.

Només es permetrà l'entrada de persones en grup si aquestes comparteixen habitatge i ho poden demostrar documentalment en el moment d'adquirir les localitats o d'accedir a la sala.
Aquesta mesura es podrà suavitzar sempre que vaja en consonància a la legislació vigent i les indicacions del Ministeri de Sanitat.

L'entrada del públic es farà, com és habitual, per la plaça de l'Ajuntament, ja que les dimensions del carrer permeten una correcta organització de la cua. Una vegada al vestíbul, el personal
del teatre indicarà quina és la porta d'entrada més directa a la butaca de l'espectador. L'eixida, com que ja no és escalonada sinó simultània, sí que es farà de forma més controlada i
dirigida pel personal propi del teatre per tal de distribuir al públic per les diferents eixides disponibles (plaça de l'Ajuntament i carrer de Don Simó).

L'ascensor del públic (6 places) només podrà ser utilitzat per una persona i si és totalment indispensable.

La venda d'entrades es farà alternant dues butaques lliures entre cada butaca venuda, sempre atenent a l'excepció anterior (persones assegudes juntes, únicament si comparteixen
convivència).

Es garantirà el retorn total de l'import de les entrades si una persona considera que, per seguretat sanitària i per tenir simptomatologia compatible, no acudeix al teatre. S'entén que
aquesta persona, en notar símptomes, es posarà en contacte amb el seu centre de salut i per tant podrà acreditar documentalment aquesta circumstància per a obtenir el retorn de
l'import de la localitat.

Es fomentarà el pagament de les localitats amb la modalitat de pagament amb targeta bancària. En tot cas, la taquilla seguirà funcionant amb normalitat per a donar servei a les persones
que no tenen opció de fer els pagaments mitjançant targeta. La taquilla compta amb un sistema de mampara que protegeix completament tant a la treballadora que està al càrrec com a
l'usuari. Aquesta treballadora anirà equipada amb mascareta de protecció, guants i farà ús del gel desinfectant després d'atendre a cada usuari.

Hi haurà mascaretes disponibles per al públic. Serà sempre preferible que facen servir aquestes per a garantir la seua certificació, abans que les porten de casa. En aquests moments ens
podem trobar en la situació que una persona manifeste certs símptomes, com tos, esternuts... que puguen alertar a altres espectadors, encara que no tinga relació amb el virus. Per a
aquests espectadors s'oferirà l'opció d'obtenir una mascareta per tal de minimitzar al màxim la intranquil·litat del conjunt.
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Equipament especial de les instal·lacions,
manteniment preventiu específic i
comunicació

MANTENIMENT PREVENTIU

Els plans de prevenció i les mesures de
seguretat dirigides a les persones han
d'anar acompanyades necessàriament
per una sèrie d'accions que s'hauran de
portar avant abans d'obrir les portes al
públic i durant tot el temps que la
pandèmia convisca amb nosaltres. En
aquest sentit, el manteniment preventiu
específic per a la Covid-19 té un pes
fonamental, però també així
l'aprovisionament d'equipaments de
protecció i la comunicació i cartelleria
que es distribuïsca per l'espai.

EQUIPAMENTS DE PROTECCIÓ
I CONTROL

COMUNICACIÓ
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Es recomana la instal·lació de càmeres termo-gràfiques de mesura de
la temperatura corporal a l'accés principal de la sala. 

Es distribuiran dispensadors de gel hidroalcohòlic per tot el teatre,
tant per a l'ús del personal propi, com del públic, companyies... Una
persona de l'equip serà l'encarregada de vigilar que sempre hi ha
disponibilitat d'aquest material.

Periòdicament es realitzarà un mostreig de presència de virus a les
diferents dependències del teatre.

S'instarà a les companyies a què porten amb elles els seus equips de
protecció (mascaretes, guants, pantalles...). En tot cas, el teatre
disposarà de kits de cortesia que seran oferits si el personal extern o
les companyies en necessiten.

Es recomana la instal·lació d'un arc desinfectant a l'entrada de les
instal·lacions des del carrer que vaporitze productes desinfectants i
viricides. Aquests productes han d'estar autoritzats i registrats a
l'Estat Espanyol atenent a la norma UNE-EN 14476. *

Tot el personal del teatre tindrà disponibilitat per a ús personal de
mascaretes, guants i un gel desinfectant propi.

S'adquiriran un total de 4 termòmetres sense contacte per a prendre
la temperatura tant al personal propi, extern, com a les companyies i
el públic (si finalment no es disposa de la càmera termo-gràfica).

Es recomana l'adquisició d'estores desinfectants. Si finalment
l'adquisició d'aquestes estores no és possible, una persona de l'equip
serà l'encarregada d'impregnar l'estora del teatre amb líquid
desinfectant i convidar als espectadors a netejar el seu calcer.

1

2

3

4

5

6

7

8

EQUIPAMENTS DE PROTECCIÓ I CONTROL

*Llistat de productes viricides autoritzats pel Ministeri de Sanitat del Govern espanyol: https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Cl i mat i t zac i ó
Seguint les indicacions d'Atecyr, l'Associació Tècnica Espanyola de
Climatització i Refrigeració, s'aplicaran totes les directrius sobre el
sistema de climatització del Teatre Calderón -format per 13 equips i
màquines de diferents dimensions-. Aquestes actuacions consistiran
en: neteja de filtres, tractament amb biocides, recirculació de l'aire...

Vent i l ac i ó
La ventilació dels diferents espais està resultant una de les mesures
bàsiques per a prevenir la concentració del virus i propiciar el
reciclatge de l'aire. Aquesta serà una mesura transversal que
s'aplicarà a totes les àrees del teatre. Les finestres i portes
estaran obertes tot el temps que es puga i, en cas contrari, totes les
dependències es ventilaran com a mínim durant 20 minuts cada dia.

1 2

MANTENIMENT PREVENTIU ESPECÍFIC

*Net ej a
Per la seua importància, tot seguit es dedica una secció per a
desenvolupar el Pla Especial de Neteja de les instal·lacions i dels
diferents equipaments. L'empresa encarregada de la neteja compta
amb el seu propi Pla d'Actuació i Contingència front el Coronavirus.

3
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PLA ESPECIAL DE NETEJA

La desinfecció inicial les instal·lacions abans de la seua obertura al
públic, amb una neteja prèvia, s'efectuarà mitjançant tècniques de
vaporització de productes certificats que compleixen la norma
UNE14476 contra els virus amb cobertura lípida com és el
Coronavirus. 

Prèvia a l'arribada de cada companyia i a l'inici de cada funció amb
públic es realitzarà altra desinfecció en profunditat mitjançant les
tècniques anteriors. Aquesta neteja comprendrà tots aquells espais
i zones sensibles de circulació o contacte de persones alienes a
l'equip propi: corredors, serveis, camerinos, portes, manilles,
aparadors...

Hi haurà personal de neteja durant els horaris d'obertura al públic.
Aquest personal s'encarregarà de la neteja de sanitaris, aixetes,
poms, tiradors, portes, interruptors...

Es col·locaran dispensadors de gel hidroalcohòlic, amb la
senyalització corresponent, a les entrades de la sala i dels lavabos
indicant el seu ús obligatori abans i després d'accedir als serveis.

 

 

 

Només hi haurà disponibles 1 de cada 4 serveis públics, per a
garantir que només coincidisquen màxim 3 persones en els serveis.

Es col·locaran cartells d'advertència en tots els sanitaris per tal que
la descàrrega de la cisterna es faça amb la tapa tancada.

Les superfícies de contacte freqüent seran netejades amb material
d'un sol ús i desinfectades diàriament amb un desinfectant
domèstic que continga lleixiu comercial diluït o com a alternativa
l'alcohol al 70% en solució aquosa.

Es col·locaran contenidors senyalitzats, amb tapa mòbil per pedal,
per a la retirada d'equips de protecció per canvi o a l'eixida de les
instal·lacions. Aquestes papereres hauran de ser netejades i
buidades de manera freqüent i almenys una vegada al dia.

Al final de la jornada i després de la seua neteja, els espais que no
siguen utilitzats diàriament pel personal propi del teatre quedaran
tancats per a garantir que romanguen higienitzats fins a l'inici de la
següent jornada.
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Intensitat
de la neteja
per zones i
equips

PLA ESPECIAL DE NETEJA

+

+++

++

Material tècnic d'ús compartit: caixes d'injecció,
intercomunicadors, micròfons, ordinadors, ferramentes, cablejat,
plànols tècnics, vares, taules de control, interruptors... Altres:
dispensadors, passamans, manilles, aixetes, lavabos, aparadors,
taules, bolígrafs...

*Neteja immediata després del seu ús

Sala: butaques, reposabraços, passamans, llotges, manilles, sòls...
Escenari: sòl de l'escenari, pupitre regidoria, sala de control,
camerinos, portes d'accés, superfícies, sala tècnica, projectors,
altaveus, EPIs personals, plataforma elevadora unipersonal...
Altres: vestíbul, corredor, accessos, escales, taquilla, ascensors...

Altres espais d'ús no habitual: sales de dipòsits, taller de
maquinària, magatzems tècnics, arxius, patis interiors, terrasses,
muntacàrregues, passarel·les tècniques superiors...
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COMUNICACIÓ

El contingut d'aquest document tindrà la seua versió gràfica. Totes
aquestes indicacions, recomanacions, consells... estaran disponibles
per a la seua consulta en forma de cartelleria física i digital, tant al
teatre com a les xarxes socials de l'espai, la pàgina web...

S'elaboraran uns fullets amb totes aquestes indicaciones que es
lliuraran a les persones només en els casos en què compren entrades
en la taquilla. 

1 2

Durant l'entrada del públic s'activarà pel sistema de megafonia una
gravació de veu indicant les principals mesures de seguretat i
recordant consignes bàsiques als assistents.

3
Si les entrades es compren a través de TicketAlcoi, aquestes
indicacions es faran arribar per correu electrònic als usuaris i
usuàries. La intenció és que el públic siga sabedor i conega tots els
protocols abans de vindre al teatre.

4

La coordinació empresarial entre l'empresa gestora del teatre i les
companyies inclourà un apartat específic de prevenció de riscos
respecte de la Covid-19. Aquests protocols seran d'obligat
compliment per a la celebració dels esdeveniments.

5
En espais especialment sensibles com els serveis, camerinos,
ascensors, vestíbuls... es col·locarà cartelleria informant els usuaris
dels protocols de desinfecció i neteja que s'estan aplicant a les
instal·lacions.
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HIGIENE

Renteu-se les mans sovint fent ús del
gel desinfectant o sabó.

PROTECCIÓ

Feu ús dels sistemes de protecció
personals disponibles: mascareta i gel.

DISTANCIAMENT

Mantingueu una distància mínima de 2
metres sempre que siga possible.

INFORMACIÓ

Estigueu al corrent de les últimes
recomanacions sanitàries.

PREVENCIÓ

Pareu atenció a la vostra salut i sigueu
prudents si teniu dubtes.

RESPONSABILITAT

Compliu amb totes les recomanacions
de forma minuciosa.

CONFIANÇA

Acudiu al teatre amb tranquil·litat i la
confiança que és un lloc segur.

VIGILÀNCIA

Mantingueu una actitud vigilant respecte de la
gent que us acompanya i la resta d'usuaris.

EN LÍNIA

Sempre que pugueu, feu les vostres
compres i consultes per Internet o telèfon.

COMPRENSIÓ

La situació serà diferent per a totes, cal tenir
paciència i comprensió front els canvis.



TEATRE CALDERÓN D'ALCOI
maig 2020
 
www.teatrecalderonalcoi.com
 
Per a més informació o qualsevol aclariment:
96 554 99 32 - info@teatrecalderonalcoi.com


