
 

PLA d’ACTUACIÓ ENFRONT de POSSIBLES 

AFECTACIONS PER COVID-19  

A L’ATENEU BARCELONÈS  

(Junta Directiva, 14 juliol 2020) 

 

 

El Pla de desconfinament de l'Ateneu Barcelonès aprovat el passat mes de maig 
reuneix les pautes a seguir d’acord amb les normes de les autoritats sanitàries i 
els referents de salut laboral i prevenció de l'edifici. Pla que continua vigent 

com a guia bàsica de treball. 

Obert ja l’Ateneu, s’observa la necessitat d’establir les pautes d’actuació 

complementàries enfront d’una possible afectació per COVID-19, 
d’acord amb les pautes sanitàries actualment vigents i el marc d’actuació en 
l’àmbit dels ateneus indicat per la Federació d’Ateneus de Catalunya. 

 

 

AFECTACIÓ ENTRE ELS SOCIS 

Les persones que freqüenten l’Ateneu i presenten símptomes de la COVID-

19 hauran de: 

1. Comunicar-ho immediatament a Salut Pública per telèfon a través del 

061, o al CAP al qual s’estigui assignat. 

2. Comunicar-ho a Atenció al soci de l’Ateneu (per telèfon o mail 
info@ateneubcn.cat) i explicar les pautes que des de Salut Pública li han 

donat en referència al seu entorn de convivència. L’Ateneu, alhora, ho 
posarà en coneixement del al servei de vigilància de la salut del servei de 

prevenció i aplicarà les pautes indicades.  

 

Si la persona es troba als espais de l’Ateneu, ho haurà de comunicar al 

personal de l’Ateneu, evitant el contacte directe amb persones i equips, 
superfícies... La persona que l’atengui, es col.locarà l’Epi de protecció, 

mantindrà la distancia de seguretat i procurarà recopilar la informació 
necessària per identificar zones potencialment contaminades així com la 
identificació de possibles contactes (casuals o estrets), per a que es pugui fer 

una valoració posterior amb el servei de vigilància de la salut del servei de 
prevenció. Posteriorment la persona amb símptomes abandonarà l’Ateneu. 

Un cop el possible cas abandoni l’espai es procedirà a la neteja i desinfecció de 
les superfícies i dels espais en contacte amb la persona amb sospita o malaltia 
per SARS-CoV-2, d’acord amb la política habitual de neteja i desinfecció del 

centre. 

 

mailto:info@ateneubcn.cat


 

En el moment que es tingui coneixement de l’existència de 3 o més socis 
confirmats de COVID-19 que estiguin relacionats, per coincidència al mateix 

moment o lloc, es considera que hi ha un brot. En aquest cas, l’Ateneu 
procedirà de la manera següent: 

- Informarà, en la mesura del possible, als socis que hagin pogut estar en 

contacte amb els contagiats. 

- Tancarà durant 24h. per a procedir a la desinfecció de tots els espais 

públics 

 

 

ÀMBIT LABORAL 

En el moment de tenir coneixement de l’existència de contacte de les persones 

treballadores amb casos possibles, probables o confirmats de COVID-19, 
s’actuarà en funció de la naturalesa d’aquest contacte: 

 

a. Contacte casual amb un cas possible, probable o confirmat de 
COVID-19. Continuarà amb l’activitat laboral normal i es realitzarà 

vigilància passiva d’aparició de símptomes. 
 

b. Contacte estret1 amb un cas possible, probable o confirmat de 
COVID-19. Es retirarà a la persona treballadora de l’activitat laboral i 

realitzarà aïllament domiciliari. La persona haurà de comunicar-ho 
immediatament a Salut Pública per telèfon a través del 061, o al CAP al 

qual s’estigui assignat i seguir les seves indicacions. Paral·lelament, 
informarà en tot moment a l’Ateneu (enviant el corresponent justificant 

d’absència laboral, si és preceptiu), alhora, l’Ateneu informarà al servei 
de vigilància de la salut del servei de prevenció.  

En cas que la prova sigui negativa es reincorporarà a l’activitat 

professional.  

En cas que la prova sigui positiva, les persones treballadores que hagin 

estat en contacte seguiran la pauta, segons sigui casual o estret. En 
aquest cas, s’organitzaran torns de treball i s’estudiarà si es pot mantenir 
l’horari de servei establert.  
 

c. Un contacte d’un contacte, no és un contacte. 

 

En qualsevol cas, s’extremaran les mesures d’higiene personal. 

 

 

                                                      
1
 Contacte estret: Convivents, familiars i persones que hagin estat en el mateix lloc que un cas mentre el cas 

presentava símptomes a una distància menor de 2 metres durant un temps de al menys 15 minuts.       

Contacte casual: la resta de casos 

 



 

CONFINAMENT PER ORDRE DE LES AUTORITATS 

Les actuacions variaran en funció del grau de confinament: 

1. Tancament de la zona geogràfica: l’Ateneu no tancarà, però reduirà 
l’horari d’11 a 19h. i reduirà l’accés a les zones públiques  (d’acord amb 

la pauta de la fase 2) i extremarà les mesures preventives establertes. 

2. Tancament domiciliari: l’Ateneu tancarà mentre duri aquesta situació. 

En qualsevol de les situacions, es comunicarà a tots els socis de les 

circumstàncies i mesures que afectin els serveis i l’horari.  

També es comunicarà a les entitats amb seu a l’Ateneu i a proveïdors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


