Mesures de seguretat COVID-19 al Teatre Poliorama
El Teatre Poliorama ha desenvolupat un Pla de contingència amb totes les mesures sanitàries per la
COVID-19. Aquest pla s’aplicarà tant a les funcions per a públic escolar com a les funcions per a
públic general, i consisteix en:


Mantenir la distància de seguretat que marqui la normativa.



L’ús obligatori de les mascaretes.



Es col·locaran cartells amb indicacions: obligació d’accés amb mascareta, neteja de mans,
distància mínima, etc.



Es netejarà i desinfectarà el teatre sempre abans i després de cada funció.



Es posaran dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada del teatre, als banys, als espais del
personal, als espais dels artistes, etc.



L’empresa proveirà d’equips de protecció individual i es prendrà la temperatura diàriament
a tot el personal del teatre.



S’organitzaran tant les entrades com les sortides del teatre de tal manera que siguin
pausades i intentant mantenir sempre les mesures de distanciament. Per això està previst
que les portes d’accés a la sala s’obrin amb més marge de temps.



S’ha habilitat la sortida d’emergència del teatre que dona al carrer Bonsuccés perquè, si és
necessari, part del públic de la platea pugui sortir per allà.



No s’entregaran ni programes de mà, ni llibrets ni prospectes de les obres de teatre.



Es revisaran tots els aparells de ventilació del teatre per tal que l’aire es pugui renovar més
fàcilment. S’augmentarà el volum d’aire exterior i es netejaran i desinfectaran els filtres
diàriament.



Es limitarà l’aforament dels banys (amb una reducció mínima del 50%) i es controlarà l’accés
per assegurar les distàncies de seguretat. Alhora, es reforçarà la neteja i la desinfecció
d’aquesta zona.



S’establiran senyals de distanciament i organització de l’espai del teatre per tal d’assegurar
en tot moment les distàncies de seguretat que es marquin.

Aquestes són unes quantes de les mesures que implantarem al Teatre Poliorama, que s’aniran
reforçant o fexibilitzant segons el que marquin el Govern i les situacions que es puguin viure al
teatre.
En les funcions escolars, els membres d’un mateix grup escolar es podran asseure junts com a grup
unitari, mantenint la distància de seguretat entre les diferents escoles.
Per últim, també es flexibilitzarà la compra de les entrades assegurant que, si algú no pot venir per
qualsevol motiu JUSTIFICAT, o bé se li retornaran els diners o bé se l’intentarà moure a un altre dia
que hi hagi funció.

