PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ DE LA COVID-19

Des de L’autèntica volem que els seus usuaris, tant els artistes com el públic, se
sentin en un espai segur, és per això que a continuació us expliquem quines són
les mesures que hem pres seguint la normativa sanitària vigent:



Hem realitzat una revisió i desinfecció general abans de l’obertura de nou
de l’espai posant especial atenció als sistemes de climatització del centre.



Hem senyalitzat tots els espais amb les mesures preventives, de circulació
i respecte de distància física, així com d’utilització d’elements de protecció.



Hem reforçat tots la freqüència de neteja i desinfecció dels espais.



Proveïm dispensadors de gel higienitzant a cada una de les sales d’assaig
i en diversos espais.



Hem reduït l’aforament per tal de facilitar que es mantingui la distància de
seguretat.

Per la teva salut i per la dels que t’envolten, t’agraïm que durant la teva visita a
L’autèntica tinguis en compte els següents aspectes:

Si vens com a públic

Compra l’entrada online
Fes servir la teva mascareta.
Respecta la distància de seguretat de 2 metres.
Segueix els recorreguts recomanats.
Procura no tocar superfícies.
Renta’t les mans amb freqüència (trobaràs dispensadors de gel higienitzant en
diversos punts).

Si vens a realitzar un curs:
Inscripció prèvia online obligatòria.
Fes servir la teva mascareta.
Abans d’entrar a una sala, cal esperar a la neteja si abans hi havia un altre curs.
En cas de requerir contacte físic i resultar impossible l’ús de mascaretes i/o
guants, es recomana que sigui durant el mínim temps possible i serà sota la teva
responsabilitat personal
S’haurà de mantenir la distància de separació de 2 metres sempre que sigui
possible. Les accions que obliguin a tenir a dues o més persones a una distància
menor dels 2 metres recomanats seran les mínimes possibles i durant el menor
temps requerit.
Recomanem que els participants als tallers vingueu canviats de casa. En cas
que no sigui possible, us haureu de canviar de roba dins la sala d’assaig. La roba
que es porti del carrer s’haurà de guardar en una bossa tancada.
Les sabates es deixaran al vestíbul, fora de la porta d’accés a la sala.
En tallers d’activitat física amb materials, cada usuari s’ha de portar el seu
material per evitar compartir materials de molt contacte amb el cos.
Procura no tocar superfícies.
No farem servir la font d’aigua per a beure directament. Cal portar ampolla
personal.
Renta’t les mans amb freqüència (trobaràs dispensadors de gel higienitzant tant
dins com fora de la sala d’assaig).

Agraïm la col·laboració per la teva salut i la de tothom.

