PLA de DESCONFINAMENT de l’ATENEU BARCELONÈS
Nova definició per fases calendaritzades
(aprovat per la Junta Directiva, 19 juny 2020)

A partir de les indicacions de les autoritats a data 18 de juny de 2020, s'han revisat
els serveis, horaris i mesures establerts per fases en el Pla de desconfinament de
l’Ateneu Barcelonès.
En elles se seguiran igualment les mesures preventives de garantia sanitària tant per
als socis com pels treballadors.
Les mesures de nou establertes poden ser revisades i modificades en funció de
l’evolució de la situació epidemiològica i de les directrius de l’autoritat sanitària, i/o de
les normatives i recomanacions governamentals.
Del 22 de juny al 28 de juny

A partir del 29 de juny

Obertura de l’Ateneu als socis amb horari d’11 a Obertura de l’Ateneu amb horari de 9 a 21 h de
19 h de dilluns a divendres.
dilluns a dissabte.
Horari preferent per majors de 65 anys d’11 a Adaptació a les mesures d’ocupació màxima
13h.
d’espais, circulació, etc. segons la normativa de
prevenció vigent.
Sales de conversa i cafeteria (50% capacitat
màxima).

Jardí obert (50% capacitat màxima).

Sales de Biblioteca, sales d’activitats, zones
comunes i aules (amb distància de seguretat).

Biblioteca i Arxiu amb horari d’11 a 19 h de Cafeteria (amb distància de seguretat).
dilluns a divendres.
Biblioteca i Arxiu amb horari de 9 a 21 h de
Sales de la Biblioteca (àmbit patrimonial) al 50% dilluns a dissabte.
de capacitat màxima.

Es manté el servei de préstec a domicili gratuït

Sales de la Biblioteca -totes- (amb distància de
seguretat) amb servei d'ordinadors, diaris i
revistes, etc.

Atenció al Soci amb horari d’11 a 14 h de dilluns
Es manté el servei de préstec a domicili.
a divendres; i de 16 a 19 h de dilluns a dijous.
Aules per estudi individual (amb reserva prèvia). Atenció al Soci amb horari d’11 a 14 h de dilluns
a divendres; i de 16 a 19 h de dilluns a dijous.
No es fa activitat cultural presencial. Continua la
Aules per estudi individual (amb reserva prèvia).
programació per streaming, amb la possibilitat
de fer-la des de l’Ateneu sense públic.
No es fa activitat cultural presencial. Continua
Incorporació de l'equip per torns i amb mesures la programació per streaming, amb la possibilitat
preventives de treball intern i d’atenció als de fer-la des de l’Ateneu sense públic.
usuaris.

Es reprenen actes extraordinaris i tertúlies amb
Es manté la feina a distància i les reunions en aforament màxim de les sales segons la
distància de seguretat.
línia en les franges horàries no presencials.
Es mantenen les mesures preventives laborals i Es reinicia el serve¡ de lloguers de sales.
per als usuaris.

Incorporació de tot l'equip presencialment, amb
Manteniment del pla de neteja intensificat dels les mesures preventives de treball intern i
d’atenció als usuaris.
espais de treball i espais públics utilitzats.
Es mantenen les mesures preventives laborals i
per als usuaris.
Manteniment del pla de neteja intensificat dels
espais de treball i espais públics utilitzats.

