PROTOCOL PREVENTIU D’ÚS I ESTADA A LA SALA DE PLENS DEL CIM.
Instruccions
DATA SITUACIÓ

TÈCNIC/A DE PRL

CENTRE / SERVEI

DIRIGIT A:

13/05/2020

Jordi Sintes Pons

CIM
Sala de plens

Persones treballadores alienes a
la seu
altres usuaris del recinte i/o
públic assistent

Espai de la Sala de Plens

Identif. doc. elect.: ES-07CIM-2020-E46A8D71-84DC-4B9F-9316-4F4F12D8FA09 13/05/2020 14:46:00 Pag.:1/2
Consell Insular de Menorca-07999- Org.:L03070009 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/cime/validardoc.aspx

Atesa la necessària minimització del risc d'exposició al COVID-19 i en seguiment de la
norma general d'aplicació de mesures de control en aquesta direcció, us fem arribar les
següents instruccions i recomanacions específiques al cas:
– A l'entrada de l'edifici i per al cas de no venir ja dotats d'aquest equipament de
seguretat, trobareu disponible mascareta i guants, i personal d'acompanyament i control
de l'acte us guiaran i en el seu cas facilitaran informació.
– Recordeu mantenir sempre la distància de seguretat de dos metres amb les altres
persones presents al recinte.
– S'ha d'accedir a la sala evitant aglomeracions, entrant i sortint de forma esglaonada i
amb acurat seguiment de la cartelleria i via/fluxos de circulació concretament establerts
per tots: participants, públic assistent i mitjans de comunicació.
– A la mateixa entrada única, hi haurà dispensador d’hidrogel a la vostra disposició,
resultant preceptiu fer-ne ús abans d'accedir-hi.
– També al concret recinte de la sala s'ha de mantenir la distància de seguretat de dos
metres i en cas de no poder garantir la mateixa us recomanem vivament l’ús acurat de
mascareta a manera de barrera.
– Trobareu indicada la vostra zona d'estada a la sala en compliment de les mesures de
reducció de capacitat i aforament, es prega respecte absolut d'aquells espais o llocs
específicament barrats.
– Els mitjans de comunicació que considerin adient la presa d'imatges a la sala des de
diferents plànols i atès que no es podrà garantir de forma absoluta i constant
l'esmentada distància de dos metres, heu d'utilitzar mascareta higiènica minimitzant l'ús i
manipulació d'elements estàtics ja presents.
– Eviteu igualment l'intercanvi d'objectes i documentació, tant a la sala com als espais
externs d'espera, i per al cas de fer-ho higienitzeu les mans; òbviament no és permès
menjar a la sala, i si heu de beure que sigui en envàs individualitzat.
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– Amb independència de la necessària ventilació prèvia i posterior a l'acte, s'ha previst una
certa circulació constant d'aire per facilitar la seva constant renovació.
– En acabar, pel rebuig de l'equipament de protecció trobareu també paperera adient i
senyalitzada a la sortida de l'edifici.
– Heu d'evitar acudir a l'acte o reunió prevista si presentau simptomatologia compatible
amb el COVID-19 (febre, tos, sensació d'ofegament, altres)
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