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Nom de l'activitat concreta: Recomanacions per a les activitats d'assaig i interpretació de 

societats musicals i corals 

Mesures d'higiene en l'espai físic on es desenvolupe l'activitat 

Mesures de prevenció de riscos per a les persones que desenvolupen l'activitat 

 

CRITERIS DE SALUT PÚBLICA PER A APLICAR EN LES DIFERENTS FASES DE L'ALÇAMENT DE LES 
LIMITACIONS ESTABLIDES DURANT L'ESTAT D'ALARMA PER LA COVID-19 

 

L'adhesió als principis bàsics de funcionament segur en les activitats musicals (assajos i actuacions) 
contribuirà al fet que les seccions de les societats musicals desenvolupen les seues activitats en 
condicions de seguretat (protecció i prevenció) per a contribuir a la salut de la ciutadania i frenar 
la transmissió del virus. Aquests principis bàsics són: 

1. Assegurar el compliment del distanciament físic de seguretat (2 metres). 

2. Ús correcte de màscara, quan no es garantisca la distància de seguretat entre les  
persones. 

3. Obligat compliment de les mesures de prevenció: rentada freqüent i meticulosa de mans; 
evitar tocar ulls, nas i boca; i mesures d'etiqueta respiratòria (cobrir boca i nas amb la 
flexura del colze en esternuts i usar mocadors d'un sol ús). 

 

Neteja de les instal·lacions 

 No es recomana compartir cap instrument musical, filtre o canya, ni tan sols per breus 
instants. Els instruments, annexos, mobiliari, faristols i partitures seran d'ús individual 
exclusiu, independentment de qui ostente la seua propietat (intèrpret o societat). 

 En instruments habitualment compartits (percussió, pianos i uns altres), programar el seu 
ús i músics que els utilitzaran per a procedir a la seua neteja meticulosa, abans de cada ús. 

 Netejar i desinfectar el mobiliari personal (cadires i faristols) abans i després del seu ús. 

 No bufar sobre l'instrument per a netejar la condensació en les claus, per a això cobrir 
amb un mocador d'un sol ús, que després del seu ús es tirarà a contenidor de fem 
(s'introduirà en una bossa que es tirarà a la paperera que tindrà la seua pròpia bossa). 

 Netejar de manera metòdica l'instrument i les mans abans i després del seu ús. 

Vestimenta i neteja de robes 

 En cas d'utilització de roba específica (uniformes) es recomana la seua neteja en cada 
ocasió d'ús. Ha de llavar-se a una temperatura de, almenys, 60 °C durant 30 minuts o amb 
qualsevol altre mètode que garantisca la correcta higienització. 

 

 Si es presenta qualsevol simptomatologia (tos, febre, dificultat en respirar, etc.) que 
poguera estar associada amb la COVID-19 no s'ha d'acudir a l'activitat. Contactar amb el 
telèfon d'atenció a la COVID-19 (900  300  555)  i  amb  el  centre  de  salut  assignat 
(figura en la targeta SIP), també es pot demanar consulta a través de cita web 
http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html . Seguir les 
indicacions dels professionals sanitaris. 

 Comunicar la situació amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del seu treball. 

 No reincorporar-se a les activitats quotidianes fins a la confirmació d'absència de risc 
individual i no ser risc per a la resta. 

http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html
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 Si s'ha estat en contacte estret (convivents, familiars i persones que hagen estat en el 
mateix lloc que un cas mentre aquest presentava símptomes a una distància menor de 2 
metres durant un temps d'almenys 15 minuts) o haguera compartit espai sense guardar la 
distància interpersonal amb una persona afectada pel *COVID-19, posar-se en contacte 
amb el seu centre de salut i seguir les indicacions del personal sanitari. 

 Si és una persona vulnerable per edat, per estar embarassada o per patir afeccions 
mèdiques anteriors (com, per exemple, hipertensió arterial, malalties cardiovasculars, 
diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer o immunodepressió) manifeste-ho a la 
junta per a justificar la seua absència en les activitats i concerts. 

 

L’ACCEPTACIÓ I FIRMA D’AQUESTES RECOMANACIONS PER A LES ACTIVITATS D’ASSAIG I 
INTERPRETACIÓ DE L’ENTITAT AGRUPACIÓ MUSICAL VILA DE CÀLIG (AMVC), FA RESPONSABLE A 
L’USUARI DE COMPLIR LES RECOMANACIONS I EXIMEIX A L’ENTITAT AMVC DE QUALSEVOL MENA DE 
RESPONSABILITAT. 

 

Majors d’edat 

Jo,  amb D.N.I.  , 
declare que, després d'haver rebut i llegit atentament la informació continguda en els documents 
anteriors, soc coneixedor/a de les mesures que implica, per al/a la participant i per a les persones 
que conviuen amb ell/a, la participació de l'interessat/da en l'activitat en el context de desescalada o 
nova normalitat, i assumisc sota la meua pròpia responsabilitat, atenent que l’entitat promotora 
complisca també amb els seus compromisos i obligacions. 

 

 

 

 
 

Firmat:   

 

Menors d’edat 

Jo,  amb D.N.I.  , 
pare/mare o tutor/a del músic   , 
declare que, després d'haver rebut i llegit atentament la informació continguda en els documents 
anteriors, soc coneixedor/a de les mesures que implica, per al/a la participant i per a les persones 
que conviuen amb ell/a, la participació de l'interessat/da en l'activitat en el context de desescalada o 
nova normalitat, i assumisc sota la meua pròpia responsabilitat, atenent que l’entitat promotora 
complisca també amb els seus compromisos i obligacions. 

 

 

 

 

 

Firmat (pare, mare o tutor/a):   


