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Declaració responsable en relació a la situació de la pandèmia generada per la Covid-19 

 

Declaro sota la meva responsabilitat: 

☐ Que soc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les 

circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat en la 

que en/la..........................................................................participa. Així mateix, entenc que 
l'equip de dirigents i l'entitat organitzadora de l'activitat no són responsables de les contingències que 
puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'activitat. 

☐  Que he sigut informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general (*) i amb les 

actuacions necessàries que poden haver-se de dur a terme si apareix un cas amb simptomatologia 
compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat. 

 

☐ Que m’encarrego d’aportar la quantitat necessària de mascaretes pels dies que duri l’activitat, en cas 

que així ho requereixi l’equip de dirigents. 
 

☐ Que informaré a l’Esbart de l’estat de salut del ballador/a compatible amb la simptomatologia Covid-

19 en els últims 14 dies mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el 
seu entorn familiar. 

 

☐ Que en cas de manifestar símptomes compatibles amb la simptomatologia Covid-19 en els últims 14 

dies o tenir febre per sobre els a 37,5 ºC de temperatura, el ballador/a s’abstindrà de fer l’activitat. 
 
Només marcar en cas de patologia crònica complexa considerada de risc per la Covid-19:  

☐  Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat  la seva 

participació en l’activitat. 

 

 
 
Nom i cognoms, DNI i signatura: 

 
 

 
 

Castellterçol, a ______ de _______________________ de ________ 
 
 

 

 
EQUIP DE MONITORATGE DE L’ESBART ROSA D’ABRIL DE CASTELLTERÇOL 

DIVENDRES 24 de SETEMBRE de 2021 



 

 
 
 
(*) Mesures de prevenció general durant la pandèmia provocada per la Covid-19 

  

➢ Cap infant podrà fer l’activitat sense la declaració responsable signada i entregada.  
➢ Els infants majors de 6 anys han de fer un ús correcte de les mascaretes.  
➢ Cal rentar-se les mans en arribar del carrer i freqüentment durant l’activitat, amb aigua i sabó o gel 

hidroalcohòlic, com a mesura principal de prevenció i control de la infecció.  
➢ Evitar tocar-se el nas, ulls i boca, sobretot després de tocar objectes comunitaris: poms de les portes, 

cadires, material d’assaig, etc.  

➢ A l’inici de curs, cada infant tindrà una bossa, on hi haurà de posar el nom del ballador/a, perquè puguin 
guardar les sabatilles, l’aigua, i altres objectes personals... 

➢ En cas de necessitar sabatilles d’assaig cal sol·licitar-les, per avançat, als monitors i monitores responsables. 
Seran els encarregats de gestionar la petició. 

➢ Evitar, sempre que sigui possible, fer servir estris comunitaris. Cada infant haurà de portar de casa les 
sabatilles, roba d’assaig i els objectes que necessiti per a fer l’activitat. Aquests objectes no es podran deixar 

al local de l’Anla.  
➢ Cal mantenir una distància social mínima d’1,5 metres. 
➢ Evitar el contacte físic amb els altres balladors i balladores i/o monitoratge, excepte si és estrictament 

necessari pel desenvolupament de l’activitat. En aquests cas serà necessari l’ús correcte de mascareta. 
➢ Cada dansaire haurà de portar la seva ampolla d’aigua personal per evitar utilitzar aixetes o accedir al 

vestuari. 

➢ En cas d’utilitzar material de l’Esbart, s’haurà de realitzar un rentat de mans previ al seu ús. El material 
d’assaig s’haurà desinfectat abans i desprès de cada assaig. 

➢ Es recomana venir canviat des de casa. En cas d’utilitzar una cadira per deixar els objectes personals caldrà 
fer ús sempre de la mateixa. Abans i desprès d’utilitzar-la serà desinfectada. 

➢ S’entrarà i se sortirà esglaonadament per evitar la aglomeracions. Els horaris són els següents: 
o ENTRADES: 

▪ 17:00h: Cascavells  
▪ 17:20h: Barretines  
▪ 18:20h: Faixes 
▪ 19:20h: Mantellines  
▪ 20:20h: Almorratxes 

o SORTIDES 

▪ 17:30h: Cascavells 
▪ 18:30h: Barretines  
▪ 19:30h: Faixes 
▪ 20:30h: Mantellines 
▪ 21:30h: Almorratxes 

➢ S’entrarà per la porta de la dreta de la sala del mural que dóna accés directe a la sala d’assaig.  

➢ La sortida tindrà lloc per la porta que dóna accés a les escales del carrer Josep Gallés. 
➢ Es disposarà d’un llistat d’assistents a cada assaig per assegurar l’assistència. Us demanem que en cas de 

no poder assistir ens ho comuniqueu prèviament. 
➢ Es termometrà els balladors i balladores abans d’accedir a la sala d’assaig. Si la temperatura és superior a 

37,5 ºC no podrà assistir a l’assaig. 
➢ L’esbart ventilarà l’espai durant l’assaig i mantindrà les portes obertes entre grup i grup.  

➢ Des de l’entitat, es reforçarà la neteja de superfícies, poms de les portes, seients i material d’assaig. 
➢ No es podrà accedir al vestuari. Les úniques persones que podran entrar-hi són les responsables de 

vestuari i l’equip de monitoratge.  
➢ L’esbart es compromet a triar danses que no necessitin contacte físic i/o adaptar les coreografies per evitar 

contacte. 
➢ Se seguiran les indicacions corresponents en els espais municipals que ens han estat donades per 

l’Ajuntament en el seu pla de reobertura dels equipaments municipals (PdR). 
➢ A les actuacions se seguiran les mateixes condicions explicades anteriorment. S’utilitzaran vestidors amb 

una superfície de 2,5 m2 per persona i no es compartirà vestuari amb un altre grup en una mateixa actuació. 
➢ La roba de l’actuació serà entregada, dins una bossa, amb l’antelació suficient per si cal fer algun retoc o 

canvi. El temps que es considera suficient per evitar contaminació és de 48 hores. Cal que la custodieu i 
retorneu segons les necessitats i instruccions que us donaran a cada actuació. 

➢ L’esbart disposa d’un responsable en higiene i salut coneixedor dels protocols existents de la Covid-19. 
Aquest es coordinarà amb les àrees bàsiques de salut pròximes a la instal·lació, si s’escau. 


