XI PJDJ. PROTOCOL SANITARI i de SEGURETAT (maig 2021)

Protocol SANITARI i de SEGURETAT (22 de maig de 2021)
Aquest protocol s'adaptarà en tot moment a la normativa vigent, seguint les indicacions
de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya. Té com a finalitat garantir la
seguretat de tots els col·lectius assistents: participants, professorat, membres
del Jurat, tècnics i membres de l'Organització.
Sabem que el risc ZERO no existeix, però el nostre objectiu és MINIMITZAR al màxim el
risc de contagi, amb la col·laboració de totes i de tots. Per la nostra part nosaltres
vetllarem en tot moment per acomplir les pautes d’actuació dictades per les autoritats
sanitàries de la Generalitat de Catalunya.
El protocol sanitari i de seguretat està estructurat en tres escenaris:


ABANS DEL PREMI














Només es podrà concursar en la modalitat de SOLOS.
Hi haurà dos blocs: 1 de matí i un de tarda-vespre. Aquests blocs estaran
subdividits en 3-4 mòduls de 25-30 coreografies cadascun (s’alternaran
disciplines a cadascun d’aquests mòduls).
El protocol s'enviarà per correu a les escoles i es publicarà a la web.
Es farà una video-conferència amb les escoles per explicar-lo i per esvair
dubtes. La data proposada és el dissabte 15, en dues sessions diferents: una a
les 12h i l’altra a les 17h. Cal que les escoles confirmin a quina hi assistiran.
El professorat i les/els participants hauran de penjar al WOP, una declaració
responsable de la COVID-19 signada per les famílies o per ells/elles mateixos
si són majors d'edats (haurà de penjar-se la setmana del 10 al 15 de maig) i
lliurar-les, en format paper, el dia del concurs.
Les/els membres del Jurat, tècnics i membres de l’Organització) hauran de
portar una declaració responsable de la COVID-19 el dia del concurs.
Sempre que el nombre de participants ho permeti, es recomanarà que les/els
participants només vinguin acompanyats pel professorat.
En els casos que no es pugui complir el punt anterior, es recomanarà a les
escoles que redueixin al mínim el nombre de les/els acompanyants, per
tal de minimitzar el risc durant la seva estada.

DURANT EL PREMI


ARRIBADA:
1. Les escoles hauran d’esperar a la plaça de fora del Centre Cultural Mercè
Rodoreda, a les línies marcades al terra que delimitaran les distàncies
de seguretat. Cal respectar les distàncies i portar les mascaretes
correctament posades (tapant nas i boca).
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2. Durant l’espera per entrar al CC Mercè Rodoreda es donarà a cada escola
una bossa personalitzada amb les acreditacions i les samarretes. En
aquest moment, les escoles, lliuraran en format paper totes les
declaracions responsables de la COVID-19, tant les de les/dels
participants com del professorat. Serà imprescindible lliurar-les.
3. Per accedir al CC Mercè Rodoreda es prendrà la temperatura a totes les
persones que han d’entrar-hi i es posarà gel hidroalcohòlic a les mans.
En el cas de que la temperatura sigui 37,5º o més, s’esperaran 10’ i es
tornarà a prendre. Si ha baixat a valors normals podrà accedir-hi, en el
cas de que no hagi baixat, no podrà accedir-hi i s’activarà el protocol
pertinent.
4. L'entrada al Centre Cultural Mercè Rodoreda es farà per la porta on era
el BAR, (enguany no hi ha servei de Bar), exclusiva pel Concurs. Només
podran accedir-hi: professorat, participants,
membres del Jurat,
membres de l'organització i tècnics. NO HI HAURÀ PÚBLIC.
5. El professorat i les/els participants hauran de portar, en tot moment, ben
visible l’acreditació.
6. La sortida al Centre Cultural Mercè Rodoreda es farà per la porta
d’emergència del Teatre, exclusiva pel Concurs. Només es podrà
sortir a les pauses, per ventilar i desinfectar el Teatre, entre mòduls.
7. Caldrà reduir la mobilitat, evitant les sortides innecessàries de
l’equipament.
8. Caldrà seguir sempre les indicacions de l’Organització.



ABANS DE CONCURSAR:
1. Serà obligatori l'ús de la mascareta, per a tothom, en totes les
dependències de l'equipament i durant tot el Premi. Les/els participants
només se la podran treure per ballar.
2. Cal que cada participant porti una mascareta de reserva dins d’un
sobre amb el seu nom i el nom de l’escola. També haurà de portar un
altre sobre buit amb el seu nom, per desar la seva mascareta quan
estigui a l’escenari, abans de ballar.
3. Hi haurà punts de desinfecció, perfectament indicats i repartits per tot
l’equipament, amb dispensadors de gel hidroalcohòlic.
4. No es podrà accedir als vestidors. Es recomana que les/els
participants vinguin canviats de casa, en el cas de que no sigui possible
(tutús, vestuari de repertori, etc.) caldrà respectar les distàncies.
5. Hi haurà zones delimitades per a poder escalfar i per desar les
pertinences personals, tot i que es recomana utilitzar les guixetes.
6. Es generaran dos espais diferenciats per escoles:
1. Planta baixa: Carpes del pati del Diamant, amb utilització dels
lavabos de la planta baixa.
2. Segona planta: Espai Aloma, amb utilització dels lavabos de la
planta superior.
7. Es generaran itineraris segurs, d'anada i de tornada, en espais on
l'amplada ho permeti.
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8. MENJAR I BEURE:
1. Caldrà extremar les mesures quan mengem i bevem.
2. Només es podrà fer un petit refrigeri al Pati del Diamant, espai
obert, respectant les distàncies de seguretat i posant-se la
mascareta tot just s’acabi.
3. Recomanem dinar a fora de l’equipament.



CONCURS:
1. PER ACCEDIR A L’ESCENARI:
1. Per accedir al vestíbul de l’escenari caldrà situar-se a les línies
marcades al terra per garantir la distància de seguretat.
2. Per accedir i per sortir a l’escenari es generaran dos itineraris
diferenciats, un d’ENTRADA i l’altre de SORTIDA.
3. Tot just abans d’entrar a l’escenari caldrà desinfectar-se les
mans amb gel hidroalcohòlic.
4. Un cop dins de l’escenari, i abans de ballar, caldrà desar la
mascareta dins del sobre (amb el nom) i juntament amb
l’acreditació dipositar-los en una safata que li oferiran.
2. PER SORTIR DE L’ESCENARI:
1. Un cop hagi acabat de ballar caldrà agafar de la safata el sobre
amb la mascareta i l’acreditació i posar-se-les.
2. Després de sortir, cal tornar a desinfectar-se les mans amb gel
hidroalcohòlic.
3. MENTRE ES BALLA:
1. Entre mòdul i mòdul, aprofitant les pauses, es desinfectarà el
linòleum.
2. A la categoria 1, el professorat podrà acompanyar al seu
alumnat a la caixa escènica.
3. El professorat podrà accedir al pati de butaques, per veure
les coreografies.
i. No podrà abandonar el pati de butaques fins que no s’acabi
TOT el mòdul, per seguretat i per respecte a la resta de
participants, al professorat i al Jurat.
ii. L’accés es farà per la porta posterior, en un lloc delimitat, i
SEMPRE seguint les indicacions de l’Organització.
4. IMPORTANT! Cap participant podrà ballar descalç/a, cal
portar
mitjons,
sabatilles,
sabates,
etc.
4. A LES PAUSES:
1. Entre cada mòdul hi haurà 20'-25' de descans per a ventilar el
Teatre i desinfectar els espais emprats pel Jurat, i el pati de
butaques posterior emprat pel professorat.
2. En aquestes pauses es podrà sortir de l’equipament.
5. LLIURAMENT DE GUARDONS:
1. Per accedir a l’escenari caldrà desinfectar-se les mans amb gel
hidroalcohòlic, tant les/els participants, com el Jurat, com les
hostesses.
2. Ningú NO es treurà la mascareta.
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3. Els guardons, les medalles i les J, estaran desinfectats.
4. El Jurat no lliurarà les medalles, les hostesses les portaran en una
cistella, i les agafaran les/els participants guardonats per posar-les.
5. Les J seran a una prestatgeria, “decorant” el lateral de l’escenari,
les agafaran les/els participants guardonats.
6. La sortida es farà seguint l’itinerari segur.

INFORMACIÓ IMPORTANT





Enguany no hi haurà servei de BAR.
Entre els dos blocs, matí i tarda-vespre, l’equipament romandrà tancat.

FINALITZACIÓ DEL PREMI
La sortida del Centre Cultural Mercè Rodoreda, es farà per escoles i de
manera esglaonada per la porta d’emergència del Teatre.
 Caldrà desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic al sortir del Centre
Cultural Mercè Rodoreda.


Moltes gràcies per fer-nos confiança i per compartir amb
nosaltres aquesta edició del Jujol tant especial!

LA VOSTRA SEGURETAT ÉS LA NOSTRA PRIORITAT...
LA DANSA ÉS LA NOSTRA PASSIÓ!!
ENRECORDEU-VOS: Distància, mans, mascareta i ventilació...
I sobretot seguiu SEMPRE les indicacions de l’Organització!

#PremiJujolSolos
#LaDansaEsSegura
#ViuLaDansa

Associació Dansadespi - NIF G65616807 Carrer del Mercat, 5, baixos –(08970)- Telèfon 933 731 972
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dansadespí@gmail.com - Consultes PREMI JUJOL: info@pjujoldansajove.com
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