PROTOCOL DE PREVENCIÓ DE RISCOS DEL COVID-19
DEL TEATRE LLIURE -TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA

Versió del 20 d’abril de 2022

I.

INTRODUCCIÓ

Aquest document pretén recollir les mesures que la Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de
Barcelona ha establert per tal d’evitar possibles infeccions pel Covid-19, seguint les indicacions
de les autoritats sanitàries, laborals, de protecció civil o qualsevol altra que reguli sobre la
matèria.

Aquest document s’ha elaborat en base a la informació disponible a 20 d’abril de 2022 i ha estat
aprovat pel Comitè de Seguretat i Salut del Teatre Lliure. Qualsevol de les mesures que
apareixen en el present protocol poden ser susceptibles de ser modificades en funció dels canvis
que puguin succeir en la situació actual, per noves recomanacions de les autoritats sanitàries i
administratives, o per qualsevol altra circumstància que es consideri rellevant en el cas concret
del Teatre Lliure i les seves activitats.

II.

ACTIVITATS OBERTES AL PÚBLIC

En aquelles activitats realitzades a les instal·lacions del Teatre Lliure i que siguin obertes al públic
en general, es seguiran les pautes següents:
•

La utilització de mascareta per part del públic assistent és totalment voluntària

•

El personal de sala, taquilles i atenció al públic, farà ús de la mascareta en tot moment

•

Es mantindran els punts dispensadors de gel hidroalcohòlic

•

La informació artística i les entrades dels espectacles es mantindran en format digital

•

Les sales d’exhibició comptaran amb una aportació extraordinària d’aire exterior en la seva
climatització per tal de mantenir una adequada qualitat de l’aire interior

III.

ALTRES ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPIN A LES INSTAL·LACIONS DEL
TEATRE LLIURE

Per totes les altres activitats que es desenvolupin a les instal·lacions del Teatre Lliure s’aplicaran
les mesures de prevenció següents. Aquestes mesures seran d’aplicació a totes les persones
que participin en les activitats o que desenvolupin la seva tasca dins les instal·lacions del Teatre
Lliure, amb independència del tipus de relació contractual que tinguin amb la Fundació Teatre
Lliure.

1. Us de mascaretes de protecció

Es recomana un ús responsable de la mascareta com a principal mesura de prevenció, que
s’adequarà en qualsevol cas a les pautes següents:
•

Ús obligatori de mascareta higiènica si no es pot mantenir la distància de seguretat de 1,5
metres en tot moment

•

Ús voluntari de mascareta higiènica si es pot mantenir la distància de seguretat de 1,5
metres en tot moment

•

Els intèrprets podran no fer ús de la mascareta en el moment precís dels assajos i
representacions, però en faran ús la resta del temps

•

En cas de ser positiu en Covid-19 amb símptomes lleus o asimptomàtic i no comptar amb
la baixa emesa per les autoritats sanitàries, serà obligatori l’ús de mascareta FFP2 en tot
moment

2. Proves mèdiques i certificats de vacunació

a) Produccions pròpies i coproduccions amb producció executiva del Teatre Lliure

Als intèrprets que participin en produccions pròpies i en coproduccions amb producció
executiva del Teatre Lliure se’ls farà un test d’antígens setmanal durant el període
d’assajos i representacions
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b) Companyies invitades i coproduccions sense producció executiva del Teatre Lliure

Tots els membres de les companyies invitades o que participin en una coproducció sense
producció executiva del Teatre Lliure hauran de facilitar al Teatre Lliure algun dels
documents següents:
•

Certificat de vacunació de la UE

•

Certificat d’haver realitzat una prova de detecció del Covid-19 amb resultat negatiu
durant les 72 hores anteriors a l’arribada a les instal·lacions del Teatre Lliure

•

Certificat mèdic vigent que acrediti haver superat la infecció per Covid-19

c) Participants en altres activitats al Teatre Lliure

Els participants en altres activitats al Teatre Lliure com puguin ser Workshops
Internacionals, o qualsevol altra que no es trobi compresa a les lletres a) i b) anteriors,
hauran de facilitar al Teatre Lliure algun dels documents següents:
•

Certificat de vacunació de la UE

•

Certificat d’haver realitzat una prova de detecció del Covid-19 amb resultat negatiu
durant les 72 hores anteriors a l’arribada a les instal·lacions del Teatre Lliure

•

Certificat mèdic vigent que acrediti haver superat la infecció per Covid-19

Quedaran exclosos d’aquest requisit els participants en activitats educatives del Teatre
Lliure, ja que en aquest cas es seguiran els protocols interns de les entitats educatives
que hi participin.

3. Altres mesures de prevenció

A més de les anteriors, es recomana a totes les persones que porten a terme la seva tasca dins
de les instal·lacions del Teatre Lliure, que es continuïn aplicant les següents mesures de
prevenció:
•

Evitar aglomeracions de persones a qualsevol espai

•

Mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres sempre que sigui possible
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•

Fer ús dels ascensors amb el menor número de persones possibles

•

Fer ús dels dispensadors de gel hidroalcohòlic i dels materials de desinfecció de
superfícies que es troben en els diferents espais del Teatre Lliure

•

Rentat de mans de forma habitual amb aigua i sabó

En cas de qualsevol incidència, notificar-la el més aviat possible a Direcció d’Administració i
RRHH, a Direcció de Producció o a Direcció Tècnica.

IV.

DUBTES I INTERPRETACIÓ D’AQUEST PROTOCOL

Qualsevol dubte o necessitat de clarificació d’aquest protocol s’ha de dirigir a Direcció
d’Administració i RRHH del Teatre Lliure.
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