BAN
Es fa públic el Pla de reobertura del Centre Cívic La Fonteta, seguint tots els protocols
sanitaris i de seguretat interpersonal en el marc de la crisi sanitària del coronavirus,
segons les mesures establertes en el DECRET 63/2020, de 18 de juny, de la nova
governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de
la represa al territori de Catalunya.


Només es podrà accedir al Centre Cívic amb cita prèvia i sempre dins l’horari
de consergeria. Fora d’aquest horari no es podrà fer cap activitat. Control de
l’entrada amb el timbre extern.



En cas de necessitar l’ús de les sales s’haurà de demanar amb un mínim de 10
dies d’antelació per instància a la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Feliu
de Codines www.santfeliudecodines.cat



En la sol·licitud caldrà especificar quina activitat es vol realitzar i el nombre
d’assistents previstos. Es valorarà en cada cas la viabilitat de la petició d’acord
amb el compliment de les mesures sanitàries establertes per les autoritats
competents.



Caldrà respectar l’aforament permès a cada espai. A totes les sales hi haurà
marcat l’aforament real, de manera que s’aplicarà l’aforament establert
mantenint les distàncies de seguretat.



Abans d’entrar a l’equipament es prendrà la temperatura corporal. En cas de
tenir més de 37,5 º no s’hi podrà accedir. En cas d’ haver estat en contacte amb
algun positiu els últims 14 dies per Covid-19 tampoc s’hi podrà tenir accés.



S’haurà de signar una declaració responsable conforme en els últims 14 dies
no s’ha presentat cap símptoma del covid-19, així com es compromet a
respectar les mesures establertes per l’ajuntament en aquest equipament
municipal.



En tot moment caldrà guardar les distàncies de seguretat (1,5m i/o 2,5m2) dins
de les instal·lacions.



És d’obligat compliment l’ús de la mascareta a partir dels 6 anys, i recomanable
en menors de 6 anys.
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REOBERTURA DEL CENTRE CÍVIC LA FONTETA

S’extremaran les mesures sanitàries a la població considerada de risc: majors
de 65 anys, persones amb patologies cròniques i/o pluripatologia, hipertensió,
diabetis mellitus, insuficiència renal, malalties cardiovasculars, càncer, MPOC,
etc. així com persones amb immunosupressió congènita o adquirida, també
induïda per medicaments).



Es prioritzaran les reunions per via telemàtica per sobre de les presencials.



No es podrà menjar ni beure dins de les instal·lacions.



L’ascensor estarà tancat i només es podrà utilitzar en cas necessari i sempre
individualment.



Els lavabos estaran tancats i caldrà demanar la clau a consergeria per poder-hi
accedir.



Per a les activitats amb públic, es realitzarà una venda d’entrades prèvia online,
encara que l’activitat sigui gratuïta, per poder controlar l’aforament.



L’Ajuntament es reserva el dret d’admissió per incompliment de les normes
aquí senyalades.

L’alcaldessa
Mercè Serratacó i Costa

Sant Feliu de Codines, 3 de juliol de 2020.
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