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1. INTRODUCCIÓ

L’actual context de pandèmia i emergència sanitària en què ens trobem obliga a
garantir la deguda protecció de la salut de totes les persones que intervenen en
qualsevol activitat amb participació de un cert número de persones.
La recomanació principal, dins les mesures de contenció de la transmissió de la
COVID-19, és la de seguir les normes de prevenció de la malaltia que facilitin les
autoritats competents per contenir la propagació del virus.

És fonamental que tots els participants en les activitats estiguin informats sobre
les mesures d’higiene i d’autoprotecció i, així, evitar la transmissió de la COVID19 entre persones dins del grup.

Tanmateix, es demanarà a tots els participants que signin una Declaració
Responsable de coneixement de les mesures de protecció i de absència de
simptomatologia, malaltia o contacte pròxim amb persones positives de COVID19.

AVIS IMPORTANT: Aquest Protocol estarà en revisió permanent en funció de
l’evolució de la pandèmia i la nova informació, normes o recomanacions sobre la
COVID-19 de què es disposi. Aquest Protocol no modifica ni substitueix cap
norma vigent.
És fonamental respectar totes les recomanacions per evitar generar cadenes de
transmissió de la malaltia, per tant, cal aplicar al màxim les mesures de
prevenció contra el risc d’infecció per la COVID19.
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2. MESURES ORGANITZATIVES

2.1 Informació bàsica

Aedipe Catalunya, com a organitzadora de les activitats ha d’informar i formar a
tot el personal sobre la malaltia, sobre les mesures de protecció i d’higiene
recomanades pels organismes oficials i sobre els protocols propis d’actuació.
Tanmateix es compromet a fer arribar, als professionals participants, aquest
Protocol i la Declaració Responsable per la seva signatura.

2.2 Espais

L’espai per realitzar les formacions organitzades per Aedipe Catalunya garantiran
el compliment de les mesures establertes.
La neteja, desinfecció i ventilació dels espais i elements d’ús comú es realitzarà
sempre previ a l’inici de les sessions i durant els descansos programats.
Es garanteix que l’aula on es realitzaran les sessions formatives permetran el
distanciament entre els participants en una distància d’1,5 metres.
Es situaran en punts estratègics dispensadors de gel hidroalcohòlic.
Aquestes mesures són de mínims i podran ser ampliades mitjançant el propi
protocol de l’entitat on s’ubiqui l’espai de realització de l’activitat.

2.3 Mesures personals

El dia de la formació, tant el personal assistent, com qui participi en la formació,
hauran de lliurar signat el document Declaració Responsable que se’ls facilitarà
en fer la inscripció.
Serà necessari preservar una correcta higiene personal, bones pràctiques
higièniques i disposar de mascareta homologada. Es recomana seguir un protocol
de neteja de mans freqüent.
En espais tancats l’ús de mascareta és obligatori (dins les aules i en totes les
zones comunes). En espais a l’aire lliure, l’ús és obligatori sempre que no es
mantingui la distància mínima de seguretat. Quan sigui necessària, la mascareta
haurà de cobrir boca, nas i barbeta en tot moment.
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Es recomana també evitar tocar-se la cara, especialment ulls, nas i boca. Caldrà
tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del
colze en cas de tossir o esternudar.
S’evitarà qualsevol contacte físic per saludar-se o acomiadar-se.
S’haurà de mantenir en tot moment la distància de seguretat mínima d’1’5 m.

L’organització farà controls de temperatura, al front dels assistents, a l’arribada a
l’activitat i en tornar després de la pausa per dinar. En cas que la lectura sigui
igual o superior a 37,5* no es permetrà la participació en el seminari.

Per mantenir una higiene de mans freqüent i adequada, l’organització disposarà
de dispensadors de gel hidroalcohòlic sempre que el rentat de mans no sigui
factible.

_______
* Seguint recomanació de la resolució del Ministeri de Sanitat envers controls sanitaris a realitzar.

2.4 Material

S’evitarà en tot moment compartir objectes, documentació o qualsevol material
durant les sessions formatives.
Es recomanable que cada assistent porti el seu propi material, tot i que Aedipe
Catalunya oferirà, de forma individualitzada, tot aquell material que sigui
necessari per al seguiment de l’activitat.

2.5 Retolació

Hi haurà situat, en llocs visibles, cartells informatius per incidir en recorreguts,
correcta higiene de mans, manteniment de la distància de seguretat, ús
adequats d’EPI...
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2.7 Exteriors

A banda de les obligacions establertes pel ministeri o conselleria corresponent, es
recomana mantenir sempre les mesures bàsiques de distància física, higiene de
mans i ús de mascareta fora dels espais on es realitzi l’activitat.
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3. DECLARACIÓ RESPONSABLE

Per participar en les activitats formatives organitzades per Aedipe Catalunya serà
obligatori, en el moment d’accedir a l’activitat, lliurar signada la Declaració
Responsable que es facilitarà a tots els inscrits, en la que es dóna fe del
coneixement de les circumstàncies i riscos que pot comportar la participació en
actes públics, de conèixer les mesures i recomanacions recollides en el present
protocol, i de l’absència de simptomatologia, malaltia o contacte pròxim amb
persones positives de COVID-19.

Es pot descarregar la Declaració Responsable clicant aquí.

Atès que l’evidència científica actualment conclou que les persones infectades,
però asimptomàtiques, poden contagiar la malaltia, no es pot garantir totalment
que les persones que accedeixin a l’espai de l’activitat no puguin contagiar la
COVID-19.

Tots els participants de l’activitat es comprometen a notificar a l’organització,
tant aviat com sigui possible, si en dates posteriors pròximes es té
simptomatologia o es dóna positiu per COVID-19 per poder avisar a tots els
assistents, perquè prenguin les mesures que es considerin oportunes.
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4. ANNEX: PREGUNTES FREQÜENTS

• Puc utilitzar la meva mascareta en els espais de l’activitat?
Sí, es podran utilitzar equips de protecció individuals propis.

• Puc utilitzar guants?
Sí, es poden utilitzar guants, però el seu ús no eximeix de la neteja freqüent de
mans (o guants) amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic.

• He de portar mascaretes de recanvi?
Sempre és aconsellable portar mascaretes de recanvi, en cas de necessitat,
l’organització disposarà de mascaretes per si fos necessària la substitució
d’alguna.

• Serà obligatori portar mascareta en tots els espais de l’edifici?
Sí, l’ús de mascareta és obligatori en tots els espais.

• Disposaré de gel desinfectant?
Sí, hi haurà dispensadors pels assistents en diversos punts.

• Si tinc qualsevol dubte sobre els protocols a qui em puc adreçar?
Durant la sessió hi haurà personal de l’organització, qualsevol qüestió prèvia es
pot adreçar al correu electrònic esdeveniments@aedipecatalunya.com o per
telèfon al 934 238 413.

• Si em trobo malament abans d’iniciar-se l’activitat, què he de fer?
Comunicar-ho per correu electrònic o per via telefònica tant aviat aparegui la
simptomatologia (esdeveniments@aedipecatalunya.com / 934 238 413).

• Seré informat si hi ha canvis en els protocols d’actuació?
Sí, mitjançant el correu electrònic o el telèfon d’inscripció.
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