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El/la Sr/a:_____________________________
amb DNI número:________________________
en representació de l’entitat / col·lectiu______________________________________, beneficiària de la cessió d’espai,
amb domicili social a_____________________________
a l’equipament de l’ Espai Jove Les Basses el dia______________
en horari de_______________ o el cas que no sigui una activitat puntual
s’enregistraran els dies i horaris a la recepció del centre cada cop que es faci
un us de l’espai.
DECLARO que em comprometo a què tots els assistents respectin les mesures de prevenció, de protecció i organitzatives
en la cessió d’espais, recollides en aquesta declaració responsable, així com les altres que prevegi l’empresa o entitat
gestora de l’equipament.
D’aquesta forma, em comprometo a què tothom haurà rebut la informació inclosa en aquesta declaració abans de la seva
assistència i que tothom accedirà complint el document sotasignat.
Així mateix, DECLARO que:

1.

DECRET D’ALCALDIA publicat a la Gaseta Municipal el dia 24 d’abril de 2020, sobre mesures addicionals de
prevenció, de protecció i organitzatives en la prestació dels serveis municipals durant el perllongament de la
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19”
DISPOSICIÓ
S’han adoptat les mesures adequades per a la protecció de la seguretat i salut laboral del personal així
ADDICIONAL
com de la resta de ciutadans que accedeixin a equipaments municipals, d’acord amb la normativa
PRIMERA
d’aplicació i tenint en compte les mesures establertes en aquest Decret.
ANNEX.
Conec i assumeixo les mesures genèriques d’higiene personal definides a l’apartat 2
2. MESURES
Mesures
de
de Mesures genèriques d’higiene personal:
GENÈRIQUES
prevenció
i
D’HIGIENE
protecció de les
− Rentar-se les mans freqüentment amb aigua i sabó, com a mesura principal de
PERSONAL
persones
prevenció i control de la infecció.
usuàries
dels
− Portar mascareta per tal de poder-la dur quan la distància mínima no es pugui
Serveis i de les
respectar (passadissos, etc.).
persones que hi
− Mantenir una distància social mínima de 2 metres.
treballen
del
− Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús en tossir i esternudar i llançarDecret
los després a les escombraries (preferiblement galleda amb tapa i pedal); o amb la
d’alcaldia
de
cara interna del colze i cal rentar-se les mans de seguida.
24/04/2020
− Evitar tocar-se el nas, ulls i boca, sobretot després de tocar objectes de tercers.
− Rentar-se les mans en arribar del carrer als edificis municipals.
− No saludar donant la mà ni de cap manera que impliqui contacte físic.
− Un cop s’hagi entrat a l’edifici, realitzar rentat de mans correcte i de manera
freqüent amb aigua i sabó.
− Evitar sempre que sigui possible fer servir estris i eines, així com evitar manipular
documentació compartida.
3. MESURES
PREVENTIVES
DE CARÀCTER
ORGANITZATIU

Igualment, per un tema d’aforament, no accediran més persones de les que i indiqui
el gestor de l’equipament o el Districte, ja que aquest atorgarà espais per a poder
complir la distància social mínima, així com comptabilitzarà la totalitat de l’aforament
de l’equipament.
S’haurà de respectar l’horari d’entrada i sortida.

4. MESURES DE
PROTECCIÓ
COL.LECTIVA

Conec i assumeixo que quan s’hagi de romandre a l’espera a l’exterior dels edificis
municipals caldrà guardar rigorosament la distància de seguretat de 2 metres.
Abans de que la totalitat de persones accedeixi, la persona responsable s’identificarà
com a tal i la resta dels assistents esperaran a ser conduits a l’espai cedit.
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6. NETEJA
D’ESPAIS

Conec i assumeixo la limitació d’accés als espais comuns i d’espera que restaran
tancats.
Conec i assumeixo la limitació d’ús dels ascensors a una persona per viatge.
Conec i assumeixo que cal garantir la distància de seguretat a les zones de rentamans
dels lavabos, entrant només una persona al lavabo i esperant, si fos necessari, a una
distància de 2 metres en la cua d’accés a aquesta.
Conec i assumeixo que s’han de limitar els moviments dins els edificis municipals al
mínim imprescindible.
Es respectarà la informació sobre els sentits preferents o zones diferenciades de
circulació establerts en els passadissos dels centres municipals.
Es respectarà la informació sobre els sentits establerts per les escales dels centres
municipals amb dues escales.
Conec i assumeixo que caldrà eliminar, en la mesura del possible, l’entrada
d’objectes i evitar la manipulació dels que ja estiguin a l’equipament.

CARTELLS
INFORMATIUS

Es seguiran les indicacions de tota la cartelleria informativa de mesures per usuaris
en relació a COVID-19 que estigui penjada a l’equipament

5. ORGANITZACIÓ
D’ESPAIS
COMUNS DELS
EDIFICIS

.
2.

AVALUACIÓ DE RISCOS I PLANIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT PREVENTIVA

He avaluat els riscos de l’activitat objecte de la cessió d’espai en relació a la possible exposició a COVID-19.
He planificat les mesures preventives derivades dels possibles riscos d’exposició a COVID-19 de l’activitat objecte de la cessió
d’espai.
3. PERSONAL
He difós a tots els assistents la informació aquí compresa.
Tothom portarà EPI (mascareta) per quan no es pugui respectar la distància mínima de 2m.
No s’introduirà cap tipus de menjar.
Només s’introduirà aigua, en cas de ser necessari. Fent ús d’ampolles o altres deforma rigorosament individual.
4. ALTRES MESURES ESPECÍFIQUES*

*Espai per descriure altres mesures preventives especifiques que s’hagin previst i que no estigui incloses en el check list
Representant de l’entitat / col•lectiu (Nom i cognoms):
Signatura:

Barcelona, a_____ de _______________del________

