RECOMANACIONS I MESURES
DE SEGURETAT COVID-19
1. Cal garantir les mesures de distanciament
(la distància física de seguretat serà de 2
metres) a l’entrada i sortida dels espectacles.
Cal també mantenir aquesta distància, a la
cua d’accés al recinte.
2. Eviteu aglomeracions. Un cop arribeu a
l’espai de l’actuació, mantingueu la distància
de seguretat dins del recinte.
3. Hi haurà dispensadors de gel
hidroalcohòlic a l’entrada i serà d’ús obligatori.
4. És obligatori l`ús correcte de mascareta
en tots els espais i recintes.
5. No es permetrà l’accés a persones amb
símptomes de COVID-19, o bé les que hagin
estat en contacte directe amb un malalt.
S’apel·la a la declaració d’autoresponsabilitat.
6. Serà necessari arribar als espais de
representació, amb un mínim de 20 minuts
d’antelació, per facilitar l’entrada esglaonada
i respectant en tot moment la cua establerta
i les indicacions dels controladors acomodadors.

7. Eviteu el desplaçament de les cadires, atès
que estan col·locades dins de la distància
permesa.
8. No es permetrà fumar dins del recinte.
9. S’hauran de seguir en tot moment, els
diferents camins senyalitzats d’accés i sortida
per desplaçar-se.
10. L’organització es reserva el dret d’admissió
en cas que aquestes normatives no siguin
respectades per l’espectador, i en cas que
fos de forma massiva es reserva el dret de
finalitzar l’espectacle.
11. L’aforament serà limitat i un cop assolit, no
es permetrà l’accés.
12. Cal estar atents als diferents canals
oficials de l’Ajuntament, davant possibles
cancel·lacions d’alguns actes.
Totes les activitats requereixen inscripció
prèvia, per tal mantenir i respectar el control
d’aforament establert per les autoritats
sanitàries.

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac, un any més vol sumar-se a la participació de la Marató
de TV3, per la Covid-19. Per les circumstàncies vigents, no podem fer la recollida de
diners en efectiu. Per això us animem a fer els vostres donatius de la següent manera:
- Per Bizum, des de l’apartat “Donacions”, amb l’identificador de La Marató: 33333
- Per transferència bancària. Utilitzar el número de compte:

ES94 2100 0555 34 0202122222

