NORMATIVA PER AL PÚBLIC
Davant la COVID 19
1. Accés al centre
1.1. No poden accedir al Centre Cultural La Nau aquelles persones amb símptomes
compatibles amb COVID-19 ni aquelles a qui s’haja diagnosticat la malaltia i que no
hagen finalitzat el període d’aïllament, o aquelles que es troben en període de
quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb
símptomes o diagnosticada de COVID-19.

1.2. L’ús de mascareta higiènica o quirúrgica, homologada, és obligatori durant tota la
permanència en les instal·lacions del Centre Cultural La Nau. No es permet l’ús de
mascaretes amb vàlvula exhalatòria.
1.3. És obligatòria la desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic per a accedir a
les instal·lacions, sales i espais del Centre. Als accessos a les instal·lacions i sales hi
ha dispensadors de gel hidroalcohòlic.
1.4. Ha de mantenir-se en tot moment la distància de seguretat. El trànsit pels
corredors i accessos s’ha de fer amb la màxima rapidesa i diligència, sense parar-se
ni entorpir el trànsit dels altres usuaris/àries, i mantenint sempre la distància
mínima de seguretat d’1,5 metres.

1.5. L’accés a les instal·lacions del Centre implica l’acceptació tàcita d’aquest protocol.
L’incompliment pot comportar l’expulsió de l’activitat i la prohibició d’accés a les
instal·lacions del Centre.

2. Estada al Centre

2.1. S’ha de respectar sempre la capacitat màxima de sales, lavabos i vestidors, que
està degudament indicada en la cartelleria disposada.

2.2. L’entrada i l’eixida de cada sala i els espais tancats s’ha de fer pels llocs indicats, i

prioritzar sempre l’eixida dels usuaris/àries que en aquest moment es troben en
aquesta sala o espai. S’ha d’efectuar de manera gradual i ordenada. Per favor, seguiu
en tot moment les indicacions del personal de sala i sigueu al Centre sols el temps
necessari per a realitzar l’activitat prevista.
2.3. A l’entrada al Centre o a la sala corresponent heu d’identificar-vos per a
accedir a les activitats. Per favor, col·laboreu en aquest punt que és decisiu per a
garantir la traçabilitat. Les vostres dades es tractaran amb la protecció deguda.

2.4. En entrar a la sala, se us assignarà una butaca. Per favor, respecteu el criteri
establert en l’adjudicació i no altereu la disposició de l’aula. Això contribuirà a
mantenir la distància de seguretat entre els assistents.
2.5. La informació relativa al programa de mà i la informació relativa a l’activitat
corresponent es troba a la vostra disposició en el web: www.uv.es/cultura.
2.6. Si temporalment heu d’abandonar la sala, recordeu que a la tornada heu
d’ocupar sempre el mateix lloc assignat.

2.7. El Centre garanteix que la sala ha sigut convenientment airejada, netejada i
desinfectada.
3. Gestió d’un cas COVID

3.1. Si trobant-vos al Centre experimenteu algun símptoma COVID, heu de dirigirvos a la consergeria del Centre situada a l’entrada del carrer Universitat i
preguntar pel responsable COVID del Centre amb la finalitat d’iniciar el protocol
de seguretat establert.

Agraïm la vostra col·laboració i compromís per a garantir la seguretat i per a
continuar programant cultura universitària.

