PROTOCOL DE MESURES SANITÀRIES EN RELACIÓ AMB EL DIA DE TOTS SANTS
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En la festivitat de Tots Sants es preveu una assistència massiva als cementeris de la
Comunitat Valenciana. En conseqüència, hi ha risc d'aglomeracions i contacte estret de
participants en llocs en espai exterior, encara que de dimensions definides com són els
cementeris.
D'acord amb els criteris estandarditzats relatius a la caracterització del risc sanitari
d'esdeveniments multitudinaris pel que fa a la COVID-19, la celebració del dia de Tots Sants pot
considerar-se un esdeveniment de risc moderat.
S'aplicaran les mesures i obligacions generals per a la ciutadania establides en la
normativa sanitària vigent sobre ús de la màscara i distància de seguretat interpersonal.
Per a això les entitats responsables de la gestió dels cementeris hauran d'implantar les
mesures següents:
- Control de l'aforament per a assegurar que l'ocupació dels cementeris no excedisca
l'aforament autoritzat, o en defecte d'això una ocupació màxima d'una persona per cada 2,25
m2 d'espai transitable, inclòs el personal treballador.
- Establir, si és posible, llocs diferenciats d'entrada i eixida als cementeris.
- Establir itineraris per a dirigir la circulació de les persones usuàries, amb la finalitat
d'evitar aglomeracions i previndre el contacte.
- Facilitar de manera clara el manteniment de la distància de seguretat interpersonal
entre les persones usuàries, amb marques en el sòl, ús de balises, cartelleria o senyalització.
- Ús de màscara obligatòria en tot moment. L'ús de la màscara no serà exigible per a les
persones que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure's
agreujada per l'ús de màscara o que per la seua situació de discapacitat o dependència no
disposen d'autonomia per a llevar-se la màscara, o bé presenten alteracions de conducta que
facen inviable la seua utilització i en els supòsits de força major o situació de necessitat. No es
permet l'ús de màscara amb vàlvula exhalatòria.
Mesures d'higiene.
- L'entitat titular o responsable de les instal·lacions ha d'assegurar que s'adopten les
mesures de neteja i desinfecció freqüents i adequades a les característiques i intensitat d'ús de
les instal·lacions i espais i d'acord amb la política habitual de neteja.
- No es podrà fumar.
- Es posaran a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o
desinfectants amb activitat viricida, en condicions d'ús, degudament autoritzats i registrats, en
llocs accessibles i visibles, i, en tot cas, en l'entrada.
- En el cas d'utilització d'objectes que s'intercanvien entre les persones usuàries, es
procurarà l'ús de manera recurrent de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb caràcter previ i
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posterior al seu ús. A més, s'establiran els mecanismes i processos oportuns per a garantir la
higienització d'aquests objectes.
- L'ocupació màxima per a l'ús de lavabos per les persones usuàries serà la que permeta
mantindre la distància de seguretat interpersonal. Caldrà reforçar la neteja i desinfecció dels
espais esmentats i garantir sempre l’estat de salubritat i higiene d'aquests.
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