USOS DELS ESPAIS DE LA CENTRAL DEL CIRC DURANT COVID19
Dates d’aplicació: A partir del mes de juny de 2021

SALA D’ENTRENAMENT
-

-

-

-

-

-

-

-

L’aforament de la sala s’anirà adaptant als diferents requeriments per part
de les administracions corresponents:
o 50 persones quan sigui del 100%
o 35 persones quan sigui del 70%
o 25 persones quan sigui del 50%.;
L’espai es dividirà en tantes zones com la distància interpersonal que sigui
necessària. Si és de 6 metres, se seguiran conservant els 9 espais actuals; si
és possible ampliar-ho, s’estudiarà en funció de les distàncies recomanades.
La sala es desinfectarà cada matí pel personal de neteja de La Central del
Circ;
Les persones usuàries hauran de netejar i desinfectar els espais després de
cada ús i es disposarà del material adequat per a poder-ho fer en cada cas:
o Solució hidroalcohòlica desinfectant per a materials sensibles;
o Paper d’un sol ús i solució virucida per a superfícies;
o Pal de fregar (“mopa”) i solució virucida per a terres;
Serà necessària la reserva d’espais a través de l’eina digital creada per a tals
efectes. L’eina ha de servir perquè la gent es pugui planificar i no fer
desplaçaments en va.
Els torns tornaran a ser els mateixos d’abans de la pandèmia. És a dir, de
dues hores per espai i, de moment, només serà possible venir a entrenar 3
dies per setmana.
Si és necessari per a la persona, es podran reservar fins a dos torns seguits
per tal de tenir 4 hores d’entrenament seguides per aquelles disciplines que
ho requereixin.
Si queden espais lliures, la gent que es presenti a La Central podrà fer-ne ús
per ordre d’arribada i sempre inscrivint-se i deixant les seves dades (en cas
de no tenir-les ja registrades.
La mascareta és d’ús obligatori en tot moment i espais de La Central, a
excepció dels moments en que es fa activitat física a la sala d’entrenament o
sales de creació.
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CIRCULACIÓ PER PASSADISSOS I ESCALES
-

-

Es permetrà la circulació en totes dues direccions (entrades i sortides)
respectant sempre la distància recomanada i els aforaments màxims
estipulats.
Tots els passadissos i escales es netejaran i desinfectaran cada matí.

SALA DE TREBALLS CORPORALS
-

-

L’aforament de la sala de treballs corporals serà el següent:
o 10 persones quan sigui del 100%
o 7 persones quan sigui del 70%
o 5 persones quan sigui del 50%
Serà necessari l’ús de mascareta en aquest espai, sempre que sigui possible
per l’activitat física desenvolupada.
No es farà reserva d’aquest espai, però serà necessari registrar-se a recepció
per a poder-ne fer ús.
La sala es netejarà i desinfectarà cada matí.
La neteja de cada espai la realitzarà la mateixa persona que l’ha utilitzat amb
els materials que es posaran per a tal fi.
o Solució hidroalcohòlica desinfectant per a materials sensibles;
o Paper d’un sol ús i solució virucida per a superfícies;
o Pal de fregar (“mopa”) i solució virucida per a terres.

SALA DE POSADA EN ESCENA PER TALLERS I ACTIVITATS GRUPALS
-

Es treballarà sempre en grups de màxim 15 persones, o de grups bombolla
en cas de ser més persones;
Es netejaran les mans amb gel abans de tenir contacte físic;
Entre les persones del grup es podrà tenir contacte físic;
Sempre que sigui possible, es durà la mascareta;
Es netejaran els materials d’ús compartit després de l’activitat de cada dia
pels mateixos integrants del taller/activitat; i sempre que sigui possible,
després de cada ús.
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SALA DE POSADA EN ESCENA PER ASSAJOS OBERTS I MOSTRES
-

-

-

L’aforament de la sala s’anirà adaptant als diferents requeriments per part
de les administracions corresponents:
o 100 persones quan sigui del 100%
o 50 persones quan sigui del 50%
o 25 persones quan sigui del 25%
Aquest aforament, però, anirà condicionat al que permetin les distàncies
entre persones (32 persones a la grada, on s’hi podran sumar seients en
altres espais conservant la distància sempre de 1.5 metres).
Si hi assisteixen menors, s’intentarà que les unitats de convivència puguin
seure juntes.
El públic haurà d’anar amb mascareta en tot moment i no se la podrà treure
en cap cas.
Les companyies que estiguin en escena podran estar sense mascareta, però
l’hauran de portar en els moments que s’acostin al públic.

ÚS DE VESTUARIS I DUTXES
-

-

Es dividiran entre vestuaris per persones usuàries de l’entrenament
(vestuaris de la sala d’entrenament) i vestuaris per residents de sales de
creació (vestuaris de la sala de posada en escena).
Abans d’entrar i després de sortir, serà necessari rentar-se les mans amb gel
desinfectant.
S’haurà de dur mascareta en tot moment i es podrà treure només a la dutxa.
Podran entrar 2 persones al mateix temps (assegurant una distància de 2.5m
de distància entre uns i altres).
Els espais per a cada persona estaran delimitats amb cinta al terra.
Abans de sortir, s’haurà de netejar el banc i “pulveritzar” tot l’espai, molt
especialment la dutxa.
Es deixaran 5 minuts de ventilació entre torn i torn.

ÚS DE CUINA
-

La zona de focs de la cuina es podrà fer servir per torns de quatre persones
com a màxim al mateix temps.
Es faran torns diferenciats entre persones residents de sales de creació i
persones de la sala d’entrenament. Les persones residents podran fer ús de
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-

l’espai de la cuina de 13:00 a 14:00 i les persones de la sala d’entrenament de
les 14:00 en endavant.
Els espais per a cada persona estaran dividits amb marques al terra.
Mentre no s’estigui assegut/da a taula menjant, s’haurà de portar mascareta
en tot moment.
Els microones es podran fer servir, però s’hauran de desinfectar després de
cada ús.
Les taules no estaran preasignades; per tant, s’hauran de netejar també
després de cada ús amb el desinfectant que hi haurà sobre la taula.
Les màquines de vending es podran fer servir, però també caldrà rentar-se
les mans amb gel abans de cada ús.
S’habilitaran taules a l’exterior per poder espaiar l’afluència de gent a la cuina
i l’espai de menjador; s’haurà de comptar amb la col·laboració dels artistes
usuaris per a col·locar-les cada dia i netejar-les després de cada ús.
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