PROTOCOL PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS D'ASSAIG I INTERPRETACIÓ
DIRIGIDES A SOCIETATS MUSICALS I CORALS
La Resolució de 24 de març de 2022, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública,
per la qual es dicten mesures en matèria de salut pública en l'àmbit de la Comunitat
Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19
(DOGV núm. 9305, de 24/03/2022) estableix, entre altres mesures:
-

En l’apartat primer, recomanació d'observar mesures de prevenció i higiene, amb
caràcter general, l'adopció d'etiqueta respiratòria, higiene freqüent de mans,
ventilació dels espais interiors i compliment de les indicacions d'aïllament quan així
ho indiquen els dispositius assistencials o de salut pública.

-

En l’apartat segon, ús de màscara, obligatorietat del seu ús amb caràcter general a
les persones de sis anys d'ara en avant en qualsevol espai tancat d'ús públic o que
es trobe obert al públic, amb l'excepció de les persones que presenten algun tipus
de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure's agreujada per l'ús de la màscara
o quan, per la mateixa naturalesa de les activitats, l'ús de la màscara resulte
incompatible, conformement amb les indicacions de les autoritats sanitàries.

En aplicació d'aquesta normativa en el context de les activitats d'assaig i interpretació
musical i coral, les societats musicals i corals es recomana que adopten les següents
mesures, tant en els assajos com en les audicions:
-

Organitzar la ubicació dels intèrprets en el lloc de realització dels assajos o audicions
de manera que permeta el compliment del distanciament físic de seguretat (es
recomana 1,5 metres) en la mesura que siga possible.

-

Ús de la màscara, excepte per a músics de vent o coralistes mentre es procedisca a
l'execució instrumental o coral de l'obra musical.

-

Configuració de la zona d'interpretació musical o coral que permeta en la mesura
que siga possible una separació recomanada d'1,5 metres entre els seus membres i
entre els espectadors.

-

Neteja i desinfecció de sales d'assaig o audició, espais comuns i instal·lacions, d'acord
amb la política i productes habituals d'higiene.

-

Ventilació adequada de les instal·lacions durant els assajos i audicions.
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