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Principals canvis respecte a la versió anterior  

            A continuació, es detalla els principals canvis respecte a la versió anterior: 

- Incorporació modificacions establertes pel Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de 
riscos laborals front a l’exposició al Coronavirus (SARS-COV-2) del 30 de Març. 

- Modificació establerta per la Resolució TSF/759/2020, de 22 de Març, per la qual es concreten les 
mesures de distància entre els treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les 
quals interactuen en els centres de treball. 

- Autoavaluació realitzada per la pròpia persona treballadora, RD-llei 8/2020 de 17 de Març, de 
mesures urgent extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. 

- Tipologies de baixa laboral per incapacitat temporal (IT) a causa del COVID-19. 
- Revisió document. 
- Pautes de neteja i desinfecció. 
- Formació per a els treballadors de riscos específica pel 

Covid19: https://www.previntegral.com/es/coronavirus/ 
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1. Objecte 
Establir les mesures de prevenció i protecció davant el nou Coronavirus SARS-Cov-2 a l’Acadèmia 
Blue Moon Dansa. 
Evitar i/o minimitzar els efectes en la salut de la plantilla de professors. 
Assegurar el funcionament normalitzat de l’activitat, preparant-se per les absències de plantilla al 
centre de treball, bé per aïllament, per incapacitat temporal o per teletreball. 

 
2. Abast 

El present protocol s’aplica a tots els treballadors/es de l’empresa i a la resta de parts interessades 
(alumnes, usuaris, proveïdors, etc.). 
 

3. Responsabilitats 
És responsabilitat de la Direcció de l’empresa implantar el present procediment i de tot el personal, 
així com totes les parts interessades, complir amb les mesures establertes. 
L’empresa designa al següent personal per a la funció de garantir l’execució de les mesures 
establertes en el present procediment: 
 

Nom i Cognoms Departament 
Núria Fernández Rodríguez Direcció  
  
  
  
  
  
   

 
4. Informació actualitzada sobre el nou coronavirus SARS Covid-2  

Les recomanacions incloses en el present document estan en contínua revisió en funció de 
l’evolució i la nova informació que es disposa de la infecció pel nou coronavirus SARS Covid-2. 
 

Canal Salut de la Generalitat de Catalunya:  
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus 

Ministeri de Sanitat: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/ nCov-China/home 
Previntegral, Servei de Prevenció de Riscos Laborals: 
https://sites.google.com/previntegral.com/prevencio/coronavirus 
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5. Mesures Organitzatives 
a) Empresa  

I Mesures Organitzatives Generals 
1.- Informar a les persones treballadores i establir mecanismes de comunicació permanent: 

- Basar les informacions en informació contrastada. 
- Desenvolupar i distribuir material informatiu, així com les estratègies de resposta i protecció 

personal. 
- Assegurar que les comunicacions arribin de forma comprensible a totes les persones 

treballadores. 
- Desenvolupar els mitjans per a la comunicació de les accions a dur a terme entre les 

persones treballadores i la cadena de relacions i subministres de l’empresa. 
- Establir la coordinació comunicativa necessària amb les empreses externes contractades i 

afectades per activitats relacionades amb les seves actuacions (per exemple: prevenció, 
manteniment extintors, etc.). 

2.- Es recomana vehicular mesures de flexibilitat per al personal, com el teletreball. 

En el RD-Llei 8/2020 del 17 de Març, de mesures extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i 
social del Covid-19. Estableix en el seu article 5 que s’entendrà complerta l’obligació d’efectuar 
l’avaluació de riscos, en els termes establerts a l’article 16 de la Llei 31/1195, de 8 de Novembre, de 
Prevenció de riscos Laborals, amb caràcter excepcional, mitjançant una autoavaluació realitzada 
voluntàriament per la pròpia persona treballadora. 

Aquesta autoavaluació voluntària es podrà realitzar mitjançant el qüestionari de l’annex 6 on també 
hi ha les mesures d’higiene postural per a treballs amb pantalles de visualització de dades. 

3.- Reorganitzar zones de treball 

- Garantir que la SEPARACIÓ ENTRE TREBALLADORS I TREBALLADORES, així com amb les 
PERSONES USUÀRIES amb les quals interactuïn, haurà de ser la recomanada per les 
autoritats sanitàries.  

- Evitar i/o minimitzar el contacte físic entre persones i poder, així, identificar i prendre 
mesures específiques, en cas que un membre de la zona de treball estigui infectat. (per 
exemple, punts i línies marcades al terra delimitant l’espai físic de cada persona) 

- En cas de ser necessàries mesures organitzatives de prevenció de contagi, tingui en compte 
la prevenció de l’estigma i la confidencialitat. 

- Limitar el nombre de persones i el temps d’exposició al mínim possible. (per exemple, 
aforament limitat al 50% en Fase 3 Acadèmies de Dansa no autoritzades)  

- Establir un llistat de treballadors i usuaris exposats, el tipus de treball efectuat, així com un 
registre de les corresponents exposicions, accidents i incidents. (per exemple, llista de 
assistència treballador i usuaris a classe amb data i hora) 

- Evitar l’exposició dels treballadors en funció de les seves característiques personals o estat 
biològic conegut, a causa de patologies prèvies, medicació, trastorns immunitaris o 
embaràs, siguin considerats especialment sensibles a aquest risc. 
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En qualsevol cas, les empreses hauran de donar per escrit a totes les persones treballadores 
aquelles instruccions relatives a les mesures individuals o col·lectives que s’adoptin (veure 
annexes) 

 

4.- Limitar el nombre de persones i el temps d’exposició al mínim possible de personal extern a 
l’empresa. (per exemple, Servei de Secretaria Online web www.bluemoondansa.com) 

5.- Limitar les reunions presencials i fomentar les videoconferències. Mesures a prendre en 
reunions de treball que siguin imprescindibles: 

- Netejar-se les mans abans de entrar a la reunió 
- Evitar les salutacions amb contacte físic 
- Si tus o esternuda, tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna 

del colze, i després rentar-se les mans. 
- Deixar una distància prudencial  de 1,5 metres entre seients. 

6.- Valorar l’aplaçament de viatges laborals seguint les recomanacions indicades per les autoritats 
sanitàries. 

II Mesures Ambientals 
 
1.- Netejar i desinfectar freqüentment les superfícies. El/la titular de l'acadèmia haurà d'assegurar 
les mesures de desinfecció i neteja adequades i desinfectar tots els espais dos cops al dia (article 6 i 
13 del Pla per a la Transició cap a una nova Normalitat). 
Eliminar, en la mesura del possible, els objectes que siguin difícils de netejar. Extremar l’ordre i la 
neteja en el centre de treball, sobretot en superfícies amb alt risc d’afavorir la transmissió. (per 
exemple, la barra de ballet) 
 
S’ha de prestar especial atenció a aquells punts que poden actuar com a reservori o com a mitjà de 
transmissió de microorganismes (poms de porta, baranes, filtres, etc.). 
La neteja s’ha de fer amb guants d’un sol ús. Canviar els guants després de la higiene de cada espai. 
Cada cop que es treu els guants s’ha de fer rentat de mans. 
 
2.- Desinfectar els equips de treball, després del seu ús. (per exemple, el equip de so) 
 
3.- Mantenir la distància de seguretat mínima de 1,5 metres amb les persones. 
 
4.- No s’acceptaran els pagaments en efectiu ni atenció presencial sense cita prèvia. 
 
5.- S’ha de facilitar els mitjans per la neteja freqüent de mans amb aigua i sabó. 
 
6.- Proporcionar a diferents ubicacions de l’Acadèmia, els subministraments suficients per a la 
higiene personal (per exemple, desinfecció de soles de sabates per accedir a l’Acadèmia)  
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7.- Disposar d’un nombre suficient de dispensadors amb solucions hidroalcohòliques, atenent a les 
característiques dels espais i del seu ús i garantir l’abastiment. 
 
8.- Es recomana la ventilació adequada dels espais i dels llocs de treball, si és possible, de manera 
natural (obrint la porta del carrer) 
 
9.- Ventilació forçada per garantir la renovació d’aire del carrer i extracció de l’aire viciat, sobretot, 
entre classe i classe i en activitats de alta intensitat (suor) 
 
En qualsevol cas, les empreses hauran de donar per escrit a totes les persones treballadores 
aquelles instruccions relatives a les pautes generals de neteja i desinfecció (veure annexes) 

 
 

b) Personal de l’Empresa  
Mesures Individuals 

- Els treballadors i treballadores que presentin símptomes compatibles: 
Han de trucar al 061 i seguir les indicacions de l’autoritat sanitària 

o Febre (+37) 
o Dificultat al respirar 
o Tos 
o Mal de coll 
o o aquells que determinin les autoritats sanitàries amb la infecció pel coronavirus SARS 

Covid-2 
- Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de 

tossir o esternudar i netejar-se les mans immediatament. 
- És essencial reforçar les mesures habituals d’higiene, rentar-se freqüentment les mans amb aigua i 

sabó o desinfectar-les amb solucions hidroalcohòliques, especialment després del contacte directe 
amb persones.  

- Evitar tocar-se ulls, nas i boca, ja que són vies d’infecció. 
- Establir les mesures de distància entre treballadors/es i/o usuaris/es en els centres de treball, haurà 

de ser de 1,5 metres de distància d’acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries. 
- No compartir estris personals (per exemple telèfons, bolígrafs, gomes de cabell, etc.) 

Ús de mascaretes 
- L’ús de mascaretes durant tota la classe excepte menors de 6 anys, inclús tenint la distància de 

seguretat. 
Altres mesures 

- Possibles adaptacions dels horaris de les classes per evitar aglomeracions (per exemple deixant 20 
minuts entre classe i classe per evitar aglomeracions) 

- Possibles adaptacions del calendari laboral 



Acadèmia  
Blue Moon Dansa Mesures de Prevenció y Protecció Covid-19 21/12/2020 – Nº Vers 04 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acadèmia  
Blue Moon Dansa Mesures de Prevenció y Protecció Covid-19 21/12/2020 – Nº Vers 04 

9 
 

 

 

6. Protocol d’actuació i comunicació 

Si alguna persona treballadora de l’empresa: 

- Ha viatjat recentment a una zona afectada 
- Ha mantingut contacte estret amb una persona que sigui un cas probable o confirmat 
- I a més té algun dels següents símptomes: 

o Febre alta 
o Tos 
o Sensació de falta d’aire 
o Malestar general 

 
 
 

 

Ha de trucar al 061 Salut Respon  

o trucar al Centre d’Atenció Primària més pròxim,  

on faran una valoració del cas i  

l’informaran de les indicacions a seguir. 

 

 

 Trucar al teu responsable jeràrquic  

 per informar-li de la situació  

 NURIA FERNANDEZ 679 559 241 

 

Si hi ha un cas confirmat de contagi al centre de treball, l’empresa haurà d’enviar un comunicat a 
tota la plantilla informant de l’existència del risc de contagi i de les mesures que s’han d’adoptar. 
 
Així mateix, cal donar instruccions clares per si en cas de perill greu, imminent i inevitable, es pugui 
interrompre l’activitat i, si és el cas, abandonar el lloc de treball. 
 
Addicionalment a aquestes mesures, l’empresa ha d’informar ràpidament als serveis públics de 
salut de la Comunitat Autònoma i seguir les seves instruccions. La primera d’elles serà identificar i 
aïllar immediatament a les persones que haguessin pogut tenir “contacte estret” amb el treballador 
contagiat. 
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Es definirà com a “contacte estret” de casos possibles, probables o confirmats com: 
- Qualsevol persona que hagi proporcionat cures mentre el cas presentava símptomes: 

treballadors sanitaris que no hagin utilitzat les mesures de protecció adequades, membres 
familiars o persones que tinguin un altre tipus de contacte físic similar. 

- Persones que conviuen, familiars i persones que hagin estat en el mateix lloc que un cas mentre 
el cas presentava símptomes a una distància de 2 metres durant un temps d’almenys 15 minuts. 

 
Es contactarà amb els serveis mèdics del servei de Prevenció de Riscos Laborals. Els serveis sanitaris 
del servei de prevenció de riscos laborals seran els encarregats d’establir els mecanismes per la 
investigació i seguiment dels contactes estrets coordinadament amb les autoritats públiques. 
 
El personal mèdic de CMPUSALUS es posarà en contacte amb aquestes persones per a valorar les 
mesures preventives que cap adoptar per no elevar el risc propi de la condició de salut de la 
persona treballadora, i, en el cas que es cregui oportú, s’emetrà el corresponent informe per poder 
tramitar la baixa al Servei Públic de Salut. 

 

7. Procediment d’actuació en cas de personal especialment sensible al 
Coronavirus SARS Covid-2 i contactes estrets 
Es defineixen aquells treballadors/es en que per la pròpia patologia crònica i/o d’especial 
sensibilitat front a l’exposició del nou coronavirus SARS Covid-2 hagin d’evitar al màxim el contagi 
per Coronavirus SARS Covid-2. El “Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de 
Riesgos Laborales frente a la exposición del nuevo coronavirus”, publicat el 24 d eMarç pel 
Ministerio de Sanidad, estableix que seran les persons que compleixen les següents condicions: 
 

a. Especial sensibilitat o vulnerables: 
i. Persones majors de 65 anys 

ii. Diabetis 
iii. Malaltia cardiovascular crònica: valvulopties, arítmies, isquèmia coronaria, 

insuficiència cardíaca, hipertensió arterial... 
iv. Malaltia pulmonar crònica: EPOC, fibrosi pulmonar, lobectomies, bronquiectasies. 
v. Malaltia hepàtica crònica 

vi. Insuficiència renal crònica, nefrectomia 
vii. Immunodeficiència (inclou tractament amb immunosupressors) 

viii. Trasplantats 
ix. Malalties autoinmunes. Iupus eritematós sistèmic, artritis reumatoide, esclerosis 

múltiple... 
x. Càncer en tractament actiu (quimioteràpia o radioteràpia) 

xi. Embaràs 
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b. O compleixen criteri de: 
i. Contacte estret amb un probable o possible cas d’infecció per COVID-19 

ii. Contacte estret amb un cas confirmat de COVID-19 
 
 

En aquests casos s’ha de procedir de la següent manera: 
 

1 Facilitar el Teletreball 
2 En cas de no ser possible el Teletreball, s’intentarà reubicar a la 

persona en un altre lloc amb baixa probabilitat d’exposició 
3 En cas de no ser possible cap de les actuacions anteriors es procedirà 

iniciar procés de petició de baixa temporal per prescripció mèdica. 
Posar-se en contacte amb els serveis mèdics del servei de prevenció, 
CMPUSALUS. Enviar un correu electrònic a covid19@previntegral.com 
indicant les següents dades: 

- Nom i cognoms 
- Nº DNI 
- Nom Empresa “Acadèmia Blue Moon Dansa” 
- Lloc de Treball “Monitor classe dirigida” 
- Informe del mèdic de família amb patologia actualitzada 

El personal mèdic de CMPUSALUS es posarà en contacte amb aquetes 
persones per valorar les mesures preventives que cal adoptar per no 
elevar el risc propi de la condició de salut de la persona treballadora, i, 
en el cas que es cregui oportú, s’emetrà el corresponent informe per 
poder tramitar la baixa el Servei Públic de Salut 

 
 
 
Cal recordar la necessària confidencialitat de les dades mèdiques i diagnòstics, la confirmació 
mitjançant un informe mèdic d’un cas de coronavirus positiu no permet en cap cas fer públiques 
altres dades mèdiques. 
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8. Tipologies de baixa laboral 
Diagrama explicatiu sobre tipologies de baixa laboral per incapacitat temporal (IT) a causa del 
COVID-19. 
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ANNEX 1 
Mesures de prevenció i protecció a adoptar en els llocs de treball en 
l’àmbit laboral amb exposició de baix risc a Coronavirus SARS-Cov-2 
Les recomanacions incloses en el present document estan en contínua revisió en funció de 
l’evolució i nova informació que es disposi de la infecció pel nou coronavirus (SARS Cov-2) 

EXPOSICIÓ DE BAIX RISC 
Personal en què l’activitat laboral no inclou contacte estret amb el cas confirmat, personal 
d’atenció al públic en general, personal administratiu d’atenció al públic, personal de neteja i 
monitors de classes dirigides a l’Acadèmia. 
MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
A més de les mesures organitzatives establertes en el present procediment: 

- Rebre la informació general i consells sobre la infecció 
- Reforçar les mesures d’higiene personal en tots els àmbits de treball i davant de qualsevol 

escenari d’exposició. 
- La higiene de mans és la mesura principal de prevenció i control de la infecció. Si les mans 

estan visiblement netes la higiene de mans s’ha de fer amb productes de base alcohòlica; 
si estiguessin brutes o tacades amb fluids es farà amb aigua i sabó. 

- Evitar tocar-se els ulls, nas i boca amb les mans brutes. 
- Cobrir-se la boca i nas a l’esternudar / tossir amb el colze flexionat o un mocader de 

paper, llençar-lo immediatament i rentar-se les mans. 
- Guardar la distància de seguretat (1,5metres) i evitar el contacte directe (evitar dos 

petons o encaixada de mans). 
- Seguir els protocols d’actuació actualitzats. 
- Portar les ungles curtes i cuidades, evitant l’ús d’anells, polseres, rellotges de canell o 

altres ornaments. 
- Recollir el cabell llarg en una cua o monyo baix. 
- Es recomana retirar el maquillatge o altres productes cosmètics que puguin ser font 

d’exposició prolongada en cas de resultar contaminats. 
- Les mesures d’aïllament del cas en investigació constitueixen la primera barrera de 

protecció tant del treballador com de les restants persones susceptibles de contacte amb 
el pacient. 

- L’ús apropiat d’elements de protecció estructurals, els controls i mesures organitzatives 
de personal, les polítiques de neteja i desinfecció de llocs i equips de treball reutilitzables 
són igualment importants mesures preventives. 

- Les mesures de protecció individual (incloent l’equip de protecció individual (EPI), han de 
ser adequades i proporcionals al risc o riscos davant dels quals s’ha d’oferir protecció 
d’acord amb l’activitat laboral o professional. 
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ANNEX 2 
Equips de protecció Individual 
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ANNEX 3 
Autoavaluació realitzada per la pròpia persona treballadora 
 
El treballador haurà de omplir aquesta taula o una de similar, per tal de tenir una autoavaluació abans de 
venir a treballar. Haurà d’estar accessible per l’empresa en qualssevol moment.  
 

Nom del treballador: 
 

DATA FEBRE (-37) TOS MAL DE COLL DIFICULTAT 
RESPIRATORIA 

MALESTAR 
GENERAL 

DD/MM/AAAA 36,5 NO  NO  NO NO 
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ANNEX 4 
 
Pautes de neteja i desinfecció de superfícies Acadèmia 
 
Atès que s’ha observat que la supervivència dels coronavirus humans en les superfícies pot ser molt variable 
(d’entre 2h i 9 dies), és recomanable que s’intensifiquin els procediments de neteja i desinfecció habituals 
que es duen a terme en local i establiments de concurrència humana (acadèmia de dansa). Aquestes 
actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells elements o zones que poden 
tenir més contacte amb les mans. 
 
Conceptes clau: 
Neteja: procediment d’arrossegament i eliminació de la brutícia i de la matèria orgànica present en un 
objecte o superfície. Es realitza amb aigua i sabó i per acció mecànica (fricció...). sempre s’ha de fer abans de 
la desinfecció. Es poden fer servir detergents tensioactius que s’utilitzen habitualment en el local i que 
s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte. 
Desinfecció: procés en el que mitjançant productes químics es destrueixen els microorganismes dels 
objectes i superfícies. En funció del tipus i nombre de microorganismes que un desinfectant sigui capaç de 
destruir, es parlarà de desinfecció i de desinfectants d’alt, mig o baix nivell. 
 
La periodicitat de la neteja i desinfecció es determinarà en funció del trànsit i ocupació del local o l’àrea. 
També tenir en compte el tipus d’activitat que es porta a terme a l’establiment o àrea a desinfectar i adaptar 
el protocol en funció d’aquestes circumstàncies. 
 
El/la titular de l'Acadèmia haurà d'assegurar les mesures de desinfecció i neteja adequades i desinfectar tots 
els espais dos cops al dia, al migdia i a la nit (article 6 i 13 del Pla per a la Transició cap a una nova 
Normalitat). 
 
ZONES PRINCIPALS D’ACTUACIÓ 
Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són: 

- Manetes, poms de portes  i interruptors, 
- Aixetes i lavabo, 
- Equip de so, 
- Miralls, barra ballet i finestres 
- Terra i parquet, 
- Banc de la zona d’espera, papereres, estora desinfectant entrada (zona entrada), 
- Mostrador, arxius, teclat, ratolí, datàfon (zona secretaria) 
- Filtres i estris de neteja 
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PRODUCTES DESINFECTANTS 
Per les actuacions de desinfecció cal utilitzar productes desinfectant que tinguin finalitat viricida. Existeix un 
llistat oficial de productes viricides autoritzats. Algun d’ells necessiten formació específica i autorització pel 
seu ús i aplicació, com pugui ser els biocides. 
Les lleixius (hipoclorit sòdic) es poder utilitzar. Hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte 
amb una solució d’hipoclorit sòdic a una concentració al 0,5% durant 1 minut o bé al 0,1% durant 5 minuts. 
Per a obtenir, per exemple, una solució 0.1% es pot fer una dilució 1:50 d’un lleixiu al 5% (20ml de lleixiu en 
1 litre d’aigua). Aquestes solucions de lleixius s’han de preparar diàriament i s’han de deixar actuar durant 
uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç. La utilització d’aquests productes s’ha de fer seguint 
estrictament les condicions d’ús que figurin a la resolució d’inscripció dels productes als esmentats registres, 
les seves etiquetes i fitxes de dades de seguretat.

 
 
RECOMANACIONS ESPECÍFIQUES DE NETEJA PER EMPRESES: 

- L’aigua i el producte de les galledes és aconsellable canviar-lo cada 25 m2 
- Prepara la dissolució amb el producte de neteja cada vegada que es vagi a utilitzar 
- Tenir galledes de brossa amb pedal i tapa 
- Portar un registre de neteja 
- Ventilació adequada (millor amb ventilació natural) 
- No utilitzar mai sistemes que dispersin la pols i contaminin l’ambient ( per exemple escombres) 
- Netejar amb guants d’un sol ús, canviar-se els guants després de la higiene de cada espai. Netejar-se 

les mans cada cop. 
- Utilitzar material (baietes i draps) nets o d’un sol ús per cada espai. 

ESTRIS DE NETEJA: 

- Neteja del material reutilitzable al finalitzar la jornada laboral 
- Les galledes, recollidors, ... s’han de rentar amb aigua i detergent, i desinfectar-se amb una 

dissolució d’hopoclorit sòdic al 0.1% 
- Mopes de microfibra, draps, baietes....s’han de rentar a la rentadora industrial amb un programa 

llarg de 90º i amb addició de clorats. Eixugar amb assecadora. No es guardaran fins que estiguin 
completament seques. 
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ANNEX 5 - Protocol Covid-19 a seguir pels treballadors 

1. Abans d’arribar al lloc de treball: 
o Comprovar possibles símptomes i omplir el quadre d’autoevaluació (Annex 3) 
o Si té algun símptoma, o ha viatjat recentment a una zona afectada, mantingut contacte estret 

amb una persona que sigui un cas probable o confirmat, ha de trucar al 061 Salut Respon o 
trucar al Centre d’Atenció Primària més pròxim, on faran una valoració del cas i l’informaran de 
les indicacions a seguir. Trucar per informar-li de la situació NURIA FERNANDEZ 679 559 241 

2. A l’arribada al lloc de treball:  
o Accedir al centre de treball amb la mascareta posada. (En cas de no portar-la l’empresa li pot 

subministrar).  
o Presa de temperatura abans d’entrar. 
o Desinfecció del calçat a l’estora de l’entrada. 
o Treure’s o canviar-se el calçat a l’entrada en cas de que l’activitat això ho requereixi. 
o Desinfecció de mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic. 
o El vestuari estarà tancat. Recomanem venir canviat de casa. 
o A poder ser, es recomana evitar portar anells, ungles llargues, polseres o altres complements a 

les mans i braç. També, si es pot, portar el cabell recollit. 
o Portar aigua o líquid hidratant de casa. El centre no en subministrarà. 

3. Durant la classe: 
o La classe es realitza amb la mascareta tot i mantindre la distància de seguretat amb la resta de 

treballadors i usuaris. 
o Passar llista d’assistència d’usuaris a cada classe, i omplir-ne el registre. 
o Tenir engegada la ventilació forçada durant tota la classe. 
o Evitar els contactes amb treballadors i usuaris, i no tocar-se ulls, nas i boca. Utilitzar mocadors 

d’un sol us. 
o En cas de necessitar el contacte, posar-se guants i rentar-los amb aigua i sabó o gel 

hidroalcohòlic. Després de utilitzar-los s’han de llençar i tornar a rentar les mans amb aigua i sabó 
o gel hidroalcohòlic. 

o En cas de utilitzar material del centre per més d’un usuari, netejar-se les mans amb aigua i sabó o 
gel hidroalcohòlic, desinfectar el material amb aigua amb lleixiu o desinfectant i paper d’un sòl 
ús, després de l’ús de cada usuari. Netejar-se les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic 
després de cada ús del material. En acabar, netejar-se les mans altre cop amb aigua i sabó o gel 
hidroalcohòlic. 

o En cas d’utilitzar el bany, s’haurà de desinfectar amb aigua amb lleixiu o desinfectant i paper d’un 
sòl ús. (tapa del lavabo, aixeta i interruptor)  

4. En acabar la classe: 
o Desinfecció de mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic. 
o Desinfectar amb aigua amb lleixiu o desinfectant i paper d’un sòl ús l’equip de so. 
o Desinfectar amb aigua amb lleixiu o desinfectant i paper d’un sòl ús el material utilitzat i 

supervisar la desinfecció del material utilitzat pels usuaris. 
o Mantindre la ventilació forçada per garantir la renovació de l’aire. 
o Passar la mopa amb aigua i lleixiu o desinfectant pel parquet. 
o Desinfectar les superfícies de contacte dels usuaris amb aigua amb lleixiu o desinfectant i paper 

d’un sòl ús. (Barra, mirall, banc, finestres, interruptors i manetes de porta).  
o En cas de que la classe sigui d’alta intensitat (suors), la neteja haurà de ser complerta (incloent 

fregar el parquet amb aigua i lleixiu o desinfectant ). 
o Complimentar el registre de neteja en acabat (Annex 7) 
o Abans de sortir per la porta i marxar, Desinfecció de mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic. 
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ANNEX 6 - Protocol Covid-19 a seguir pels usuaris 
Aquesta guia va dirigida als alumnes, pares, mares o tutors sobre el Protocol a seguir a la Acadèmia 
Blue Moon Dansa, amb l’objectiu de informar i aconsellar sobre: 

1. Informació sobre el Covid-19 
2. Com prevenir les infeccions respiratòries, inclosa la infecció per Covid-19 
3. Que fer en cas de sospita de infecció per Covid-19  
4. Que fer en cas de confirmació cas de infecció per Covid-19 

 
1. Informació sobre el COVID-19  

La malaltia Covid-19 la produeix un nou tipus de coronavirus que pot afectar a les persones i s’ha 
detectat per primer cop al Desembre del 2019 a la ciutat de Wuhan a Xina. El període de incubació 
és entre 2-14 dies i els símptomes més comuns inclou febre, tos i dificultat respiratòria. La infecció 
en nens sol ser asimptomàtica o presentar símptomes lleus. Els casos més greus, generalment els 
trobem en gent majors de 65 anys o persones que pateixen algun altre malaltia com per exemple, 
malalties cardiovasculars, respiratòries o trastorns immunitaris. 

2. Com prevenir les infeccions respiratòries, inclosa la infecció per Covid-19 

Actualment no existeix cap vacuna per prevenir el Covid-19. La millor manera de prevenir la infecció 
és reduir el risc d’exposició al virus.  

Mesures preventives generals: 

- Les persones malaltes que presentin símptomes de infecció respiratòria aguda no poden vindre a 
la Acadèmia y han de evitar el contacte proper amb altres persones saludables. 

- Tothom ha de extremar les mesures de higiene i rentar-se les mans freqüentment amb solució 
hidroalcohòlica o amb aigua i sabó, especialment després de tossir, esternudar i tocar mocador. 

- Evitar tocar-se els ulls, cas i la boca amb les mans. 

 - Tapar-se el nas o la boca al tossir o esternudar amb la part interna del colze per no contaminar 
mans, o amb un mocador d’un sol ús.  

Mesures preventives específiques per accedir a la Acadèmia: 
1. Abans d’arribar al centre: 

o Si té algun símptoma (febre, tos, malestar...), o ha viatjat recentment a una zona 
afectada, mantingut contacte estret amb una persona que sigui un cas probable 
o confirmat, trucar al 061 Salut Respon o trucar al seu CAP. Avisar a l’Acadèmia 
el motiu de la no assistència a classe.  

o No s’atendrà a secretaria presencialment sense cita prèvia. Recomanem utilitzar 
el servei on-line (www.bluemoondansa.com).  

o Es recomana no fer pagaments en efectiu. Hem posat en actiu la modalitat de 
pagament mitjançant BIZUM +34 679 559 241 

2. En arribar al centre:  
o Fer cua mantenint la distància de seguretat recomanada per les autoritats 

sanitàries. 
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o Vindre a l’Acadèmia amb la mascareta posada (excepció menors de 6 anys). En 
cas de no portar-la li podrem subministrar una.  

o Nomes accedirà al centre l’alumne de la classe. El nen/a alumne menor d’edat 
serà recollit a la porta d’accés del carrer. Els pares, mares i/o tutors no podran 
accedir al centre, i de la mateixa manera, recolliran al nen/a a la porta al 
finalitzar la classe. 

o Presa de temperatura a la porta d’accés abans d’entrar. En cas de febre major de 
37 no es permetrà l’accés per prevenció. 

o Desinfecció del calçat a l’estora de l’entrada. 
o Desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic o amb aigua i sabó. Recomanem que 

l’alumne porti el seu gel hidroalcohòlic per a ús particular. 
o Cal venir el màxim possible canviat de casa per evitar aglomeracions. El vestuari 

estarà tancat, però hem habilitat una zona a l’entrada per deixar els objectes 
personals. 

o Treure’s o canviar-se el calçat en cas de que l’activitat això ho requereixi. 
o A poder ser, es recomana evitar portar anells, ungles llargues, polseres o altres 

complements a les mans i braç. També, si es pot, portar el cabell recollit. 
3. Durant la classe: 

o Ventilació forçada durant tota la classe. 
o Portar aigua o líquid hidratant de casa. El centre no en subministrarà. 
o Durant la classe es mantindrà la mascareta posada tot i tenir la distància de 

seguretat.  
o Cada usuari tindrà marcat al parquet el lloc on s’ha de col·locar per realitzar la 

classe. L’espai estarà dividit en zones per mantenir la distància de seguretat en 
tot moment.  

o Recorda, evitar els contactes amb altres usuaris, i no tocar-se ulls, nas i boca. 
o No compartir materials entre usuaris. Acadèmia ofereix servei de lloguer material 

de Fitness Ioga (mantes, daus, etc.) Trobareu més informació a la web! 
o En cas d’utilitzar el bany, s’haurà de desinfectar amb aigua amb lleixiu o 

desinfectant i paper d’un sòl ús. (tapa del lavabo, aixeta i interruptor)  
4. En acabar la classe: 

o Mantindre Ventilació Forçada. 
o Desinfectar el material utilitzat, amb aigua amb lleixiu o desinfectant i paper d’un 

sòl ús. 
o Recollir objectes personals de la zona habilitada de la entrada, en ordre de 1 en 

1. 
o No es permetrà que el material de us personal quedi a la Acadèmia. 
o Desinfecció de mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlica abans de sortir. 

5. Entre classes: 
o Es garanteix la Ventilació i renovació de l’aire. 
o Neteja General mínim 2 cops al dia 
o Desinfecció de superfícies susceptibles com el parquet, interruptors, mànecs, 

bancs, etc. 
o Classes separades (no seguides) i vestuari tancat per a evitar aglomeracions en 

les zones comuns i facilitar la neteja i desinfecció. 
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o Secretaria Online  www.bluemoondansa.com 
o Secretaria Presencial o Boutique CITA PREVIA Whatsapp + 34 679 559 241 
o NOVETAT Curs 2020/21 classes Online en directe o diferit, per tal de garantir una 

continuïtat al alumnat, en cas de confinament domiciliari o cuarentena 
preventiva. 

o La direcció de la Acadèmia disposarà els recursos necessaris per garantir aquest 
protocol i en farà una correcte difusió. 

3. Que fer en cas de sospita de infecció per Covid-19 

En cas de que algú de la Acadèmia presenti un quadre clínic compatible amb la malaltia i hi hagi 
sospita de haver estat en una zona de risc o exposat a un cas confirmat de Covid-19, es recomana: 

o Trucar als pares o tutors en cas de ser un menor. 
o Trucar al CAP de Piera o al 061 per tal de informar de la sospita de la infecció per 

Covid-19. Els serveis mèdics avaluaran la situació  clínica del pacient i els 
antecedents epidemiològics, i informaran de la pautes a seguir. 

o A l’espera de la avaluació per part dels serveis mèdics, aïllarem a la persona 
malalta de la resta de persones del centre, almenys dos metres de distància i en 
una zona ventilada, si pot ser. Aconsellarem que es tapin la boca i el nas amb un 
mocador d’un sol us quan tossin o esternudin. 
 

4. Que fer en cas de confirmació cas de infecció per Covid-19 

En cas de que es confirmi un cas de infecció per Covid-19 a través de prova de laboratori, el servei 
de Salut pública es posarà en contacte amb la Acadèmia per informar del cas confirmat per Covid-
19, investigar el cas e identificar els contactes i recomanar precaucions i actuacions a portar a 
terme. Els contactes del cas confirmat seran rastrejats segons el grau de exposició. Els serveis de 
Salud Pública valoraran individualment a cada contacte per determinar el grau de exposició i de risc 
i se’ls informarà de les pautes a seguir. 

Contactes estrets: Es consideren contactes estrets els alumnes i professors de la Acadèmia o altres 
contactes en cas de: 

o Haver estat a menys de la distància de seguretat del cas confirmat durant més de 
15 minuts seguits. 

o Han estat en contacte directe amb secrecions infeccioses (tos o esternuts o 
material contaminat mocadors utilitzats) d’un cas confirmat. 

o Persones que viuen en el mateix domicili o comparteixen habitació en 
residències amb el cas confirmat. 

o Persones amb trastorns immunitaris o altres factors de risc. 

Contactes casuals: Es consideren contactes casuals la resta de persones del centre.  

o La direcció de la Acadèmia informarà a tots aquells alumnes i professors del 
centre de la existència del cas confirmat i seguirà les pautes que el servei de Salut 
Públic digui. 
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ANNEX 7 - Registre de neteja i desinfecció de l’Acadèmia 

 
 

Data 
DD/MM/AA 

Hora 
00:00h 

D.Classe 
ND.Total 

D.Filtres 
ND.Aire 

D.WC 
ND.WC 

Treballador 
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ANNEX 8 
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ANNEX 9 – INFORMACIÓ CANAL SALUT 
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ANNEX 10  
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ANEXO 11 
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ANEXO 12 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19 

PARA ALUMNOS MENORES DE EDAD 

 

D. /Dña. _____________________________________________________con DNI nº_________________,  

como padre, madre o tutor de  ____________________________________________________________ 

asistente a las clases de ___________________________________________________________________,  

en Acadèmia Blue Moon Dansa ubicada en Piera, afirma que ha recibido correctamente y está informado del 
Protocolo establecido como medida de prevención y protección frente a la propagación de la Covid-19 y se 
compromete a llevarlo a cabo de manera expresa cada uno de los puntos mencionados en el Protocolo.  

También asiente que se ha puesto en su conocimiento lo siguiente:  

- La Acadèmia Blue Moon Dansa pone en marcha todos los medios disponibles para velar por la 
seguridad de todos los integrantes, pero que ello no asegura el 100% de fiabilidad ante casos de 
contagios. Por lo que no se podrán exigir responsabilidades a la Acadèmia Blue Moon Dansa en caso 
de contagio.  

- El alumno, padre, madre o tutor notificará a la Acadèmia Blue Moon Dansa cualquier síntoma 
compatible con la Covid-19 llevando a cabo el protocolo estipulado en el plan de prevención.  

- La Acadèmia Blue Moon Dansa puede acogerse al derecho de admisión si consideran cualquier 
mínima sospecha de síntomas con el COVID19.    

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

Que se han puesto en mi conocimiento el Protocolo, riesgos y obligaciones a cumplir con el fin de velar la 
propagación de contagios Covid-19 y me comprometo a llevarlos a cabo de manera expresa. Asimismo, 
declaro que ejerzo de forma voluntaria la inscripción de mi hijo/a a la o las clases indicadas arriba y no puedo 
interponer ninguna responsabilidad a la Acadèmia Blue Moon Dansa en caso de contagio, debido a la 
imposibilidad de garantizar 0% de contagios por parte de la misma.    

MANIFIESTO que mi hijo/a no ha estado en contacto con personas infectadas en los últimos 14 días, no tiene 
sintomatologías tales como tos, fiebre, alteraciones del sabor ni olfato, ni es persona perteneciente a los 
colectivos de riesgo. 

Fecha: 

D. /Dña.: 

Firmado: 

 



Acadèmia  
Blue Moon Dansa Mesures de Prevenció y Protecció Covid-19 21/12/2020 – Nº Vers 04 

29 
 

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19 

PARA ALUMNOS MAYORES DE EDAD 

 

D. /Dña. _____________________________________________________con DNI nº_________________,  

asistente a las clases de ___________________________________________________________________,  

en Acadèmia Blue Moon Dansa ubicada en Piera, afirma que ha recibido correctamente y está informado del 
Protocolo establecido como medida de prevención y protección frente a la propagación de la Covid-19 y se 
compromete a llevarlo a cabo de manera expresa cada uno de los puntos mencionados en el Protocolo.  

También asiente que se ha puesto en su conocimiento lo siguiente:  

- La Acadèmia Blue Moon Dansa pone en marcha todos los medios disponibles para velar por la 
seguridad de todos los integrantes, pero que ello no asegura el 100% de fiabilidad ante casos de 
contagios. Por lo que no se podrán exigir responsabilidades a la Acadèmia Blue Moon Dansa en caso 
de contagio.  

- El alumno mayor de edad notificará a la Acadèmia Blue Moon Dansa cualquier síntoma compatible 
con la Covid-19 llevando a cabo el protocolo estipulado en el plan de prevención.  

- La Acadèmia Blue Moon Dansa puede acogerse al derecho de admisión si consideran cualquier 
mínima sospecha de síntomas con el COVID19.    

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

Que se han puesto en mi conocimiento el Protocolo, riesgos y obligaciones a cumplir con el fin de velar la 
propagación de contagios Covid-19 y me comprometo a llevarlos a cabo de manera expresa. Asimismo, 
declaro que ejerzo de forma voluntaria mi inscripción a las clases indicadas arriba y no puedo interponer 
ninguna responsabilidad a la Acadèmia Blue Moon Dansa en caso de contagio, debido a la imposibilidad de 
garantizar 0% de contagios por parte de la misma.    

MANIFIESTO que no he estado en contacto con personas infectadas en los últimos 14 días, no tengo 
sintomatologías tales como tos, fiebre, alteraciones del sabor ni olfato, ni soy persona perteneciente a los 
colectivos de riesgo. 

 

Fecha: 

D. /Dña.: 

Firmado: 
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ANEXO 14 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19 

PARA PROFESORES 

 

D. /Dña. ____________________________________________________________con DNI nº_________________,  

como profesor de las clases de _____________________________________________________________, 

___________________________________________________________________________________________, 

en el pueblo de Piera, afirma que ha recibido correctamente y está informado del Protocolo establecido 
como medida de prevención y protección frente a la propagación de la Covid-19 y se compromete a llevarlo 
a cabo de manera expresa cada uno de los puntos mencionados en el Protocolo.  

También asiente que se ha puesto en su conocimiento lo siguiente:  

- La Acadèmia Blue Moon Dansa pone en marcha todos los medios disponibles para velar por la 
seguridad de todos los integrantes, pero que ello no asegura el 100% de fiabilidad ante casos de 
contagios. Por lo que no se podrán exigir responsabilidades a la Acadèmia Blue Moon Dansa en caso 
de contagio.  

- El profesor se compromete a ejecutar los protocolos establecidos de manera expresa, asumiendo el 
riesgo de ser demandado en caso de incumplimiento de los mismos por poner en riesgo la salud y 
seguridad del personal que trabajan o asisten al centro.  

- El profesor notificará a la Acadèmia Blue Moon Dansa cualquier síntoma compatible con el Covid- 19 
llevando a cabo el protocolo estipulado en el plan de prevención.  

- La Acadèmia Blue Moon Dansa puede acogerse al derecho de admisión si considera cualquier mínima 
sospecha de síntomas con la Covid-19.    

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

Que se han puesto en mi conocimiento el Protocolo, riesgos y obligaciones a cumplir con el fin de velar la 
propagación de contagios Covid-19 y me comprometo a llevarlos a cabo de manera expresa. Asimismo, 
declaro que ejerzo de forma voluntaria la ejecución del trabajo de clases presenciales de la o las materias 
mencionadas previamente y no puedo interponer ninguna responsabilidad a la Acadèmia Blue Moon Dansa 
en caso de contagio, debido a la imposibilidad de garantizar 0% de contagios por parte de la misma.    

MANIFIESTO que no he estado en contacto con personas infectadas en los últimos 14 días, no tengo 
sintomatología tales como tos, fiebre, alteraciones del sabor ni olfato, ni soy persona perteneciente a los 
colectivos de riesgo 

Fecha: 

D. /Dña.: 

Firmado: 
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ANEXO 15 

CARTELLS INFORMATIUS 
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ANEXO 16 
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ANEXO 17 

CONTROL LISTA DE CONTACTO CLASES  DIA:     /       /                   
 
HORARIO: PROFESOR:  
LISTA ALUMNOS PRESENCIAL: 
LISTA ALUMNOS ONLINE DIRECTO: 
LISTA ALUMNOS ONLINE DIFERIDO: 
 
 
 
 
 
CONTROL LISTA DE CONTACTO TALLERES 
TALLER DE.................................. 
FECHA:           /       /                   
 
PROFESOR: 
 
ALUMNOS: 

 


