PROTOCOL ESPECIAL COVID-19 ESPAIS DE CREACIÓ EÒLIA i+D
Per garantir la seguretat de tots i totes, Eòlia ESAD es compromet a portar a terme el
control diari de les seves instal·lacions i dels grups o individuals que facin ús dels Espais
de Creació Eòlia i+D, amb totes les mesures de seguretat i de sanitat establertes
segons el Pla d’actuació 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia,
i el Departament d’Educació.
Per aquest motiu, demana que qualsevol persona que faci ús de les instal·lacions del
centre no hi accedeixi en cas que mostri simptomatologia associada a la malaltia de la
COVID-19, o si sospita que en té el dia que ha d’anar a l’assaig. Així, es demana
informar-ne a l’escola i quedar-se en quarantena al seu domicili. Tampoc poden acudir
al centre les persones que hagin estat un contacte estret d’una persona amb COVID els
14 dies anteriors a les dates d’assaig. En cas que es confirmi un cas positiu de malaltia
per part d’algun dels assistents als espais d’assaig, es durà a terme l’estudi pertinent i
es farà el seguiment de contactes, d’acord amb les directrius establertes per les
autoritats sanitàries, i en coordinació amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals i
els serveis sanitaris.
Tota persona usuària dels Espais de Creació Eòlia i+D ha de signar la Declaració de
Responsabilitat en la qual es compromet a seguir les mesures que marca la normativa
establerta.

MESURES ESPECÍFIQUES D’OBLIGAT COMPLIMENT PER AL BON ÚS DELS
ESPAIS DE CREACIÓ I LA CESSIÓ D’ESPAIS:









Tota persona usuària dels espais d’Eòlia i+D procedirà a la desinfecció de les
sabates en els punts preparats per aquesta acció just a l’entrada de cada edifici.
Serà obligatori l’ús de mascareta sempre als espais comuns de l’escola, així com
per accedir a l’aula d’assaig i als lavabos.
En cas de voler menjar o beure en algun dels espais comuns, s’haurà de vigilar
poder mantenir la distància de seguretat mentre es realitza aquesta acció.
Serà també obligatòria la higiene de les mans abans d’entrar a l’aula i després
de sortir-ne; ja sigui amb aigua i sabó o amb hidrogel alcohòlic.
No es podrà beure directament de les fonts d’aigua purificada. Sinó que caldrà
portar una ampolla per reomplir-la.
Les persones usuàries dels espais de creació es faran responsables de la
desinfecció bàsica del material i atrezzo que hagi manipulat durant la sessió, i
posaran èmfasi a desinfectar les superfícies de taules, cadires, poms de portes,
passamans, teclats, etc, que s’hagin utilitzat.
Les màrfegues i zafús (en cas de necessitar-les) seran d’ús unipersonal. No
s’emmagatzemaran a espais comuns, sinó que cada persona haurà de tenir
la seva pròpia.

L’escola declara que qualsevol persona que no faci cas d’aquesta normativa no podrà
seguir fent ús del servei de cessió d’espais Eòlia i+D.

