COVID-19 MESURES DE SEGURETAT PER ACCEDIR A L’AUDITORI
Les portes d’accés a la sala s’obriran entre 30 i 60 minuts abans de començar el
concert per evitar aglomeracions.
Les escoles hauran d’esperar a fora de l’edifici mantenint les distàncies fins que
un acomodador els acompanyi dins la sala, una per una, per evitar aglomeracions.
L’aforament dels concerts està limitat actualment al 50% i hi ha una distància de
més de 2 metres entre els diferents grups.
Cada escola rebrà uns dies abans del concert un plànol on s’indicarà la ubicació de
les seves butaques. Es respetaran els grups de convivència que ens comuniquen
des del centre.
Us preguem que ens informeu de qualsevol canvi o incidència (variació del nombre
de places, cadires de rodes, alumnes amb necessitats especials, etc. ).
No hi haurà control de temperatura a l’entrada i sortida de la sala. Per tant, us
preguem que tots aquells nens i nenes que tinguin símptomes es quedin a casa i no
vinguin a concert.
Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic als diferents accessos i paperes amb
pedal i tapa.
Els nens i nenes i el professorat hauran de portar posada la mascareta
obligatòriament en tot moment: entrada/sortida, accessos a les zones comunes i
durant tot el concert.
Quedaran prohibits els moviments de lloc un cop realitzada l’acomodació i fins a la
finalització de l’espectacle. En casos excepcionals, caldrà fer aquests moviments
acompanyats per un/a mestre/a i el personal d’acomodació.
El personal d’acomodació controlarà el flux de públic per tal que es respecti la
distancia de Seguretat en tot moment.
L’ús dels WCs està limitat al 50% i el personal d’acomodació controlarà el flux
d’entrada per tal de que això es respecti i que no es barregin nens i nenes de
diferents grups i/o centres.
No es donaran programes de mà o fulletons. Estaran disponibles al web.
La neteja, desinfecció i ventilació de les sales de L’Auditori segueix les recomanacions
fetes pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Us informem que, per tal de seguir els protocols de seguretat, poden haver-hi canvis
en algunes de les posades en escena dels nostres concerts escolars i familiars.
Si teniu qualsevol dubte, ens podeu escriure a serveieducatiu@auditori.cat o trucar
als matins, de 9h a 14h, al 93 247 90 05.

