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L’àrea de turise del Ajuntament d’Arbúcies ha elaborat aquesta guia de 
prevenció contra la COVID-19 amb la finalitat de vetllar i garantir la 
màxima seguretat per a tots durant la celebració de les fires i mercats 
d’Arbúcies.

Es tracta d'un protocol que contempla les responsabilitats i les mesures 
que han d'adoptar els expositors de qualsevol mercat per tal de celebrar, 
entre tots, una visita segura.

Aquesta guia s'ha elaborat amb el suport de la FEFIC (Federació de 
Fires de Catalunya) i seguint les recomanacions del PROCICAT.

Pla de contingència  
davant la COVID-19

L’àrea de turisme de l’Ajuntament Arbúcies ha elaborat aquesta guia de 
prevenció contra la COVID-19 amb la finalitat de vetllar i garantir la màxima 
seguretat per a tots durant la celebració de les fires i mercats d’Arbúcies.

Es tracta d'un protocol que contempla les responsabilitats i les mesures 
que han d'adoptar els expositors de qualsevol fira/mercat per tal de 
celebrar, entre tots, una visita segura

Aquesta guia s'ha elaborat amb el suport de la FEFIC (Federació de Fires 
de Catalunya) i seguint les recomanacions del PROCICAT.
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Ús obligatori de mascareta per a totes les persones a
partir de 6 anys, a l’interior del recinte, incloent-hi
accessos, zona d’exposició, zones de serveis i activitats.

Cal disposar punts de subministrament de gel
hidroalcohòlic gratuït a l’abast de totes les persones
assistents a la fira i concretament a l'estand.

S'ha de respectar la distància física de seguretat mínima
de 1,5 m a tot arreu, als espais i control d'accessos.

Mesures de caràcter general #Turismesegur
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L'empresa expositora és la responsable de la neteja i
desinfecció de l'estand (material, productes exposats,
superfícies, taulells, terminals de pagament, eines de
treball, taules, cadires i qualsevol element d'interacció
amb visitants).

El personal de l’estand ha de tenir una rutina de neteja de
mans durant tota la jornada, així com d’aplicació de gel
hidroalcohòlic després d’atendre cada client. Es canviarà
o netejarà i desinfectarà cada dia la roba de treball, els
davantals, etc.

S’utilitzaran desinfectants, com ara dilucions de lleixiu
(1:50), acabada de preparar o qualsevol dels
desinfectants amb activitat viricida que es trobin en el
mercat.

Després de cada neteja, els materials utilitzats i els equips
de protecció emprats es llençaran de forma segura,
procedint posteriorment al correcte rentat de mans.

Mesures de neteja i desinfecció #Turismesegur



#TurismesegurEstand i producte exposat

S’utilitzaran superfícies i materials fàcils de netejar. En la
mesura del possible, s'instal·laran mampares de
protecció.

#Turismesegur

En la mesura del possible, el personal de l’estand estarà 
protegit per una mampara en la interacció amb els visitants.

S’evitarà la distribució de catàlegs i d’elements promocionals, 
i es fomentarà la informació digital i a través de codis QR.

Els productes frescos estaran envasats de manera individual.

Els productes a granel estaran exposats fora de l’abast del 
públic o protegits per una mampara que eviti la manipulació 
directa del visitant.

PRODUCTES D’ALIMENTACIÓ:
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Es gestionaran les cues dels visitants davant del mateix
estand. S’han de donar indicacions als visitants per tal
que mantinguin la distància mínima de seguretat de 1,5m.

Cal fomentar el pagament amb targeta o altres
elements telemàtics.

Relació amb el visitant #Turismesegur

Es disposarà del nombre de persones necessàries a l’estand 
per atendre el públic de manera que s’evitin aglomeracions i 
es reforcin especialment a les hores de més afluència.

En aquells casos en què s’ofereixin serveis de degustació a 
visitants s’han de seguir les directrius següents:

El producte s’oferirà, preferentment envasat, en format 
individual perquè el visitant pugui agafar-lo per l’envàs i 
degustar-lo posteriorment en una zona especialment 
habilitada, després d’haver-se higienitzat les mans. 

Els cafès i les infusions han de ser servits en gots d’un 
sol ús i tancats.

 En cas que el producte s’hagi de manipular abans d'ofe-
rir-lo al visitant, aquesta acció la farà personal deguda-
ment format per poder manipular aliments.

No es permetrà l’autoservei.



Tallers i activitats infantils #Turismesegur

S’activarà un procediment d’inscripció prèvia amb
dades de l’usuari.

S’ampliarà l’espai destinat a aquestes activitats, que estarà 
delimitat i amb un punt d’accés controlat.

S’activarà el protocol de control d’aforament. 

Es limitarà el temps de durada de les sessions quan siguin 
en espais interiors.

S’establirà un ordre d’accés, amb carrils d’entrada i de sorti-
da, senyalitzant distància de seguretat. 

Es distribuiran les taules i cadires respectant les distàncies 
de seguretat, entre el públic i entre els monitors.

S’utilitzaran eines, accessoris i material d’un sol ús.

Els monitors aplicaran el protocol de neteja personal i de 
materials amb més recurrència. 

Es netejaran les cadires i taules del públic després de cada 
sessió, així com les eines i els utillatges de treball. Cada parti-
cipant utilitzarà sempre el mateix material i la mateixa cadira.



Espectacles #Turismesegur

2m

S’activarà un procediment d’inscripcions amb dades de 
contacte de l’usuari (telèfon).

Es limitarà el temps de durada de les sessions quan siguin a l’interior.

S’activarà el protocol de control d’aforament. 

Els espectacles tindran una durada màxima de 90 min, sense 
possibilitat de mitja part.

Els espectadors hauran d’estar asseguts i s’utilitzarà sempre la 
mateixa cadira.

S’establirà un ordre d’accés, amb carrils d’entrada i de sortida, 
senyalitzant distància de seguretat. 

Es mantindrà una distància de seguretat de 2 metres entre 
l’escenari i la primera fila de públic.

Es netejaran les cadires del públic i els equips tècnics dels 
espectacles després de cada sessió.

S’activarà un sistema de renovació de l’aire entre sessions en els 
espais tancats. 

L’empresa i els artistes rebran amb antelació tota la informació 
relativa al pla de contingència de l’esdeveniment.

Es distribuiran les cadires del públic respectant les distàncies de 
seguretat (1,5 metres). En la mesura del possible, s’utilitzaran 
equipaments fixats.
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Plaça 1 d'octubre, núm. 1
17401 Arbúcies (Girona)

Telèfon: 972 860 001
Fax: 972 86 12 12
Email: comunicacio@ajarbucies.cat
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