
 

MESURES A APLICAR A LA FASE 1 

(Basades en la Ordre Ministerial SND/399/2020  publicada el dissabte 9 de maig) 

 

Disposicions de seguretat a les nostres instal·lacions: 

- Instal·lació de plafons informatius a l’entrada dels oratoris, sales de vetlla,… informant 

de les mesures de protecció, higiene de mans, distancia de seguretat, aforaments,…. 

- S’organitzaran les entrades y sortides dels edificis i oratoris per evitar aglomeracions 

- S’ha marcat el paviment de les zones comunes dels edificis per senyalitzar les 

distàncies de seguretat, accessos, ... 

- Us obligatori de mascareta 

- Respectar sempre les distàncies mínimes de seguretat 

- Es posarà a disposició de les famílies en diferents zones dels edificis gels 

hidroalcohòlics o desinfectants 

- Es limitarà l’accés als lavabos públics a 1 persona 

- Les cafeteries i serveis de càtering a sala no estaran operatius 

- Es continuarà oferint el suport psicològic telefònic per aquelles famílies i personal que 

ho desitgin 

 

Mesures addicionals de neteja i desinfecció: 

- El personal seguirà les mesures establertes per assegurar la desinfecció del lloc de 

treball, els equips de protecció, organització horària per evitar la coincidència massiva, 

distancies mínimes de seguretat 

- Es continuarà reforçant la neteja i desinfecció dels edificis amb equips de neteja per 

assegurar al menys dos cops al dia els espais comuns i sobretot les superfícies de 

contacte més freqüents i en els lavabos almenys sis cops al dia 

 

Recepcions i oficines d’atenció:  

- Es continuarà prioritzant l’atenció telefònica i en casos que es vulgui tramitar 

presencialment es limitarà a 1 o 2 persones en funció del espai. 

- S’han instal·lat mampares de protecció als mostradors i taules 

- S’ha instal·lat cintes separadores per a limitar la distància de seguretat 

- Viseres de protecció pel personal de les recepcions i oficines 

 

Sales de vetlla: 

- Límit màxim de 10 persones simultàniament 

- S’evitarà la simultaneïtat de sales de vetlla contigües 

- Es posaran a disposició de la família 10 mascaretes 

 

Oratoris: 

- Un terç del aforament 



 

- Es senyalitzaran els seients a ocupar 

 

Destí final (Cementiri o crematori): 

- Comitiva de màxim de 15 persones més el ministre de culte o persona assimilada 

- Presència màxima de 3 persones a les incineracions 

 

Exemple de rètols 


