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Mesures extraordinàries de
seguretat

1. Ús de la mascareta
Ús obligatori de mascareta dins
del recinte, excepte en les zones
específiques de restauració i
ponents.

2. Distància de seguretat i
aforament reduït
Espais i control d’accessos, fluxos
i aforaments per assegurar la
distància física entre persones.
Distribució seients.

3. Control temperatura

4. Punts d’higienització

Control de la temperatura
(≤ 37,5ºC) a tots els assistents en
els accessos.

Ús obligatori de gel hidroalcohòlic
repartit pel recinte.

5. Desinfecció i neteja

6. Ventilació i renovació aire

7. Digitalització

8. Càtering individual

Reforç dels protocols de neteja i
desinfecció d’espais per garantir
la
màxima
seguretat
dels
assistents.

Major freqüència
d’aire.

Acreditació i control d’accés 100%
digital i minimització de l’ús i
intercanvi de paper i altres elements
físics durant l’esdeveniment.

Càtering 100% individual.

de

renovació

Mesures extraordinàries de
seguretat
*Abans de l’esdeveniment

*Restauració

- Inscripció prèvia i confirmació de plaça presencial.
- Informació de les mesures de mitigació del risc de contagi.
- Es recomana descarregar la APP Radar Covid (per Android o iOS)

- Reforç dels controls higiènic-sanitaris en els serveis de restauració.
- Entrega del menjar en unitats individuals.
- Redistribució d’espais en els punts de restauració per garantir el
distanciament social.
- Mantenir la distància de seguretat quan s’estigui menjant.

*Accés a l’esdeveniment
- Accés mitjançant el mòbil (QR).
- Control de temperatura, ús obligatori de la mascareta i
higienització de mans amb gel hidroalcohòlic
- Senyalització informativa sobre les mesures a adoptar durant
l’esdeveniment.
- Control de fluxos i aforaments.
- Disseny dels espais per garantir el distanciament social.
- Respectar la distribució dels seients.
- Evitar aglomeracions i mantenir la distància de seguretat.
- Evitar la salutació amb contacte físic.
- Millora dels sistemes de ventilació i renovació d’aire.

*Ponents
- Ús de mascareta, excepte durant la ponència de manera estàtica.
- Desinfecció i neteja dels elements de so i imatge.

Segueixi en tot moment les indicacions del
personal de l’organització
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