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NORMATIVA PÚBLIC ESPECTACLES COVID-19 

 

 

 Per a tots els espectacles cal reserva prèvia i l’aforament és limitat. 

 Si heu fet una reserva i finalment us és impossible assistir-hi, preguem que cancel·leu la reserva 

(a la zona "les meves inscripcions" una vegada registrat l'usuari al programa d'inscripcions) o ens 

aviseu per tal que les puguem alliberar, al telèfon 934 433 719 o a ccalbareda@ccalbareda.cat. 

 Si no s’han recollit les entrades 15 minuts abans de l’espectacle, es perd la reserva, en cas que 

hi hagi problemes d’aforament.  

 No es podrà accedir a la sala un cop començat l’espectacle o l’activitat.  

 Es recomana arribar 30 min. abans per fer facilitar l’entrada. Obertura de portes: 15 min. abans. 

 L’ús de la mascareta és obligatori per a l’accés i durant l’espectacle.  

 Caldrà posar-se gel hidroalcohòlic abans d’entrar al centre. 

 Es prendrà la temperatura a tothom que entri al centre (qui superi els 37º no hi podrà accedir). 

 Es portarà un registre de les persones que entrin i els seus telèfons per poder activar el protocol  

d’emergència en cas de contagi. 

 Respecteu les senyalitzacions, així com les vies d’entrada i sortida als espais per evitar 

aglomeracions. 

 Les persones usuàries que accedeixin als espais hauran de fer-ho de forma ordenada. 

 L’accés al bany és a la planta baixa i està restringit. 

 No es recomana l’ús de l’ascensor. En cas de necessitat es farà de forma individual. 

 Esperar a ser acomodat per entrar a la sala i esperar les indicacions per abandonar la sala. 

 Es farà preassignació de seients, per unitats familiars. 

 El públic haurà d’estar assegut respectant la distància de seguretat i l’aforament permès (50%). 

 Un cop començat l’espectacle, el públic no podrà moure’s fins que hagi finalitzat (hi haurà 

regidoria de sala que atendrà les necessitats imprevistes).  

 No es poden moure les cadires de la sala. 

 Es desallotjarà la sala per files, començant pel lloc més proper a la sortida.  

 Seguir en tot moment les indicacions del personal del centre. 

 Davant  d’algun  símptoma  de  la  Covid   o  si  s’ha  estat  en  contacte  amb  alguna  persona 

diagnosticada, no acudir al centre. 

 

 

Moltes gràcies per la col·laboració. 
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