COORDINADORA DE BALL DE BASTONS DE CATALUNYA
Protocol COVID - Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya
Reunida la junta directiva dimarts 26 d’octubre i analitzada la normativa vigent, s’aprova
suspendre el protocol vigent del Ball de Bastons, aprovat i revisat el juliol de 2020, i canviar-ho
pel següent que inclou les següents disposicions:
1.

Ús obligatori de la mascareta a interiors en aquells espais que no siguin exclusius del
grup en qüestió i que no disposin de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire
reforçades. En cas de disposar de les esmentades condicions, l’ús de mascareta no seria
obligatori, però sí recomanable.

2.

Pel que fa al cas d’espais exteriors, l’ús de la mascareta serà recomanable, però no pas
obligatori.

3.

En qualsevol dels casos anteriors, aquesta norma és únicament aplicable quan et trobes
amb el teu grup d’assaig habitual (la teva colla). En cas de fer un acte amb altres grups
o colles (i per tant gent externa), l’ús de la mascareta serà obligatori tant en interiors
com en exteriors. Recordeu que continuem amb la pandèmia i hem de procurar ser
curoses tant amb el compliment de la normativa vigent com amb la imatge que oferim
a la societat del Ball de Bastons. Un acte d’una sola colla pot afectar la imatge de tota la
resta de colles de Catalunya.

4.

Pel que fa a l’organització d’actes, més enllà d’assajos, com podrien ser diades o altres
festes, l’ús de la mascareta o altres restriccions quedaran supeditades al compliment de
les mesures organitzatives de control de les aglomeracions indicades.

5.

En tots els casos, continuem recomanant l’ús de gel hidroalcohòlic i la desinfecció dels
espais. De la mateixa forma, continuem recomanant que aquelles persones que tinguin
simptomatologia COVID no assisteixin als actes o activitats de la colla i, en cas de
dubte, continuar prenent la temperatura a les persones assistents.

6.

En cas d’incompliment d’aquest protocol, la Coordinadora de Ball de Bastons de
Catalunya, així com l’asseguradora contractada per aquesta, queda eximida de
qualsevol responsabilitat i per tant no es farà càrrec de possibles reclamacions o
problemàtiques.
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