PLA DE DESCONFINAMENT I REOBERTURA DEL MUSEU DE CERVERA
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1- INTRODUCCIÓ

Aquest document recull totes aquelles mesures que s’executaran al Museu de Cervera
i que tenen com a finalitat protegir els treballadors, els visitants i els propis actius
patrimonials que gestiona el museu, front la Covid-19 així com el planejament de l seva
reobertura.
El document parteix de les recomanacions fetes en el Pla de desconfinament del sector
Cultural-Museus elaborat pel Departament de Cultura (pendent d’aprovació pel Pla
Territorial de Protecció Civil de Catalunya-PROCICAT) i el Pla de desconfinament del
Patrimoni
El Pla de desconfinament del Museu de Cervera ha estat aprovat el dia 5 de juny de
2020 per Decret d’Alcaldia, núm. 2020-0193.
El Museu de Cervera va tancar les seves portes i va anul·lar tota la seva programació
pública el passat 13 de març davant la crisi de la Covid-19. És per això que actualment
es planteja el desconfinament de la institució museística en base a dues etapes:

1- Planificació de la reobertura i del treball intern amb obertura interna.
2- Obertura, visita individual i activitats en grup.

2- MESURES PER A LA PROTECCIÓ DE L’EQUIP HUMÀ DEL MUSEU DE CERVERA
El personal del Museu de Cervera depèn directament de la Paeria de Cervera i, per
tant, està sotmès a les condicions que estableix el Pla de Contingència de la Paeria.

2.1- Grups de vulnerabilitat
El personal que pertanyi a col·lectius vulnerables haurà de ser objecte, amb caràcter
previ a la seva reincorporació, de les actuacions previstes a les guies publicades al

Departament de Salut i consistents en una avaluació individualitzada del risc i, en el cas
de ser considerat personal especialment sensible, l’aplicació de mesures de mobilitat o
bé l’informe de proposta d’incapacitat laboral temporal.
Segons l’autoritat sanitària es consideren grups amb especial vulnerabilitat:
- Persones amb diabetis, malalties cardiovasculars, hipertensió, malaltia hepàtica
crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència i càncer.
- Dones embarassades.
- Persones majors de 60 anys.
- Persones incloses en el programa DIL (integració laboral de persones amb
discapacitat intel·lectual) a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

2.1- Especificació de mesures:
El Museu de Cervera, a través de la Paeria de Cervera, posarà a disposició del seu
personal:
• EPI personal que conté: mascareta quirúrgica i guants.
• Punts de rentat de mans amb gel hidroalcohòlic.
• Cartells informatius i pictogrames relacionats amb la Covid-19 amb recomanacions
d’higiene.
• Productes per a la desinfecció de les superfícies dels llocs de treball compartits com
ara recepció, sales de reunions, biblioteca, magatzem, despatxos, .... per a fer-los
servir a discreció després de cada ús individual.
• Teclats i ratolí portàtil i d’us individual per a la zona de recepció de visitants.
• Pantalles protectores individuals per a la realització de les visites guiades.
• La Paeria de Cervera ofereix al personal propi cursos de formació sobre la Covid-19
• Els descansos i els accessos a zones comunes hauran de ser organitzats i coordinats
per mantenir el distanciament físic.

• Les zones d’accés al personal del Museu d’ús compartit tindran senyalètica
identificativa amb el nombre màxim d’ocupants estimats per respectar el
distanciament físic.
• En els cas de l’ascensor és obligatori fer-ne ús individual.
• Després de cada ús d’un espai comú caldrà que l’usuari desinfecti l’element usat amb
els productes proporcionats (taulers, eines, ...)
• Es farà servir un cubell específic per a llençar el material de protecció personal
utilitzat. Aquest cubell caldrà que estigui proveït de tapa i pedal i amb identificació de
contenidor de residus no diferenciats (no reciclable).
• En cas que algun treballador mostri simptomatologia associada a la malaltia de la
COVID-19, o si sospita que en té el dia que ha d’anar a treballar, n’haurà d’informar
l’empresa i quedar-se en quarantena al seu domicili, sense anar presencialment al lloc
de treball.
• En cas que el treballador estigui al lloc de treball i s’identifiqui que mostra
simptomatologia associada a la malaltia COVID-19, s’assegurarà l’ús correcte de la
màscara quirúrgica, la higiene de mans i se n’agilitzarà la derivació als serveis sanitaris
amb rapidesa i eficàcia per garantir la seva seguretat i la de tothom.
• Mentre el treballador no estigui diagnosticat de COVID POSITIU, la resta de
treballadors podran continuar fent vida normal, segons el protocol actual, extremant
les precaucions higièniques.
• En cas que es confirmi un cas positiu de malaltia en algun treballador, es durà a
terme l’estudi pertinent i es farà el seguiment de contactes, d’acord amb les directrius
establertes per les autoritats sanitàries i en coordinació amb el Servei de Prevenció de
Riscos Laborals i els serveis sanitaris.
• Pel què fa als treballadors que atenen al públic, la distància amb el visitant durant tot
el procés d’atenció al client serà, com a mínim, d’un metre, si es compta amb elements
de protecció, o d’aproximadament dos metres si no s’hi compta.
• Es disposen d’elements de protecció:

-

la recepció del Museu per atenció al públic es mantindrà amb la porta
corredora de vidre tancada per tal que funcioni a manera de mampara
protectora

-

Quan el personal d’atenció i guies hagin de realitzar visita guiada (obligatori en
el cas de la Casa Museu Duran i Sanpere) es disposarà de pantalles protectores
individuals

• Es restringeix la convocatòria de reunions presencials mentre duri l’alerta sanitària.
Només es convocaran reunions presencials en els casos que sigui estrictament
necessari. Aquestes només podran comptar amb un terç de l’aforament de la sala i es
mantindran les distàncies físiques establertes. Es potenciaran les reunions no
presencials, en la mesura del possible, prioritzant canals telemàtics.
• Es reduiran les convocatòries de persones estrictament necessàries evitant la
coincidència en un mateix espai de tècnics d’un mateix àmbit.
• En la mesura del possible, i prioritzant criteris de conservació de les obres, es
ventilaran els espais de treball dos cops al dia durant 10 minuts.

Sempre que sigui possible, es fomentarà la continuïtat del teletreball en els termes
establerts al “Pla de contingència de la Paeria de Cervera durant les fases del
desconfinament” per aquells treballadors que puguin realitzar la seva activitat laboral
a distància, especialment:
- En el cas que es retornés a una situació d’emergència sanitària general.
- En aquells casos on calgui valorar temes de conciliació familiar.
- Entre el personal que es troba dins els col·lectius vulnerables.
En el cas que es realitzin tasques de teletreball es disposarà d’equips i eines necessaris
per al desenvolupament de l’activitat, s’establirà la jornada i l’horari de cada persona
treballadora, s’establiran mètodes de reportar les tasques encomanades i realitzades i
s’estipularan horaris per a videoconferències i atenció telefònica per tal de respectar el
dret al descans i la intimitat del personal laboral. Totes aquestes mesures les estableix
la normativa aprovada per a tot el personal de la Paeria de Cervera.

3- CONDICIONAMENT DELS ESPAIS MUSEÍSTICS
El museu consta d’unes àrees funcionals d’ús públic i d’unes altres de treball d’ús
privat. Les mesures als museus per prevenir la transmissió de la pandèmia són les
generals de qualsevol edifici que sigui un espai de treball i les generals de qualsevol
edifici amb presència de públic.
El museu, però, té una particularitat que és la presència de béns culturals mobles
ubicats en zones de treball intern, en laboratoris de conservació i restauració i en les
sales obertes al públic.
Aquesta singularitat afecta a l’aplicació de mesures específiques com per exemple la
neteja, el moviment del públic a l’edifici o les diferents àrees de treball del museu on
l’equip té contacte físic amb béns i documents.
Tenint en compte aquesta singularitat les mesures a aplicar seran les següents:

3.1- Neteja i desinfecció (no és d’aplicació als béns mobles patrimonials del fons del
museu):

• Cal intensificar la neteja i la desinfecció en interruptors, timbres, manetes, poms,
botoneres d’ascensors, baranes, passamans, taulells, mostradors, taules, cadires,
ordinadors, teclats, ratolins, telèfons, utensilis d’oficina, comandaments a distància i
fotocopiadores.
• Els productes de neteja bàsics, i provats de forma oficial, per a eliminar el virus són
l’alcohol de 70 graus i el sabó i el lleixiu (aquest en proporció 1/50) barrejats amb aigua
calenta.
• Lavabos:
-

cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans per garantir l’adequada higiene
de mans en tot moment. Quan es faci ús dels inodors, es recomana tancar la

tapa abans de la descàrrega de l’aigua de la cisterna i, de fet, es disposarà de
senyalètica específica. És important netejar i desinfectar aixetes.
-

S’intensificarà la neteja dels lavabos fins a 2 cops al dia

-

Es recomana tenir els lavabos tancats i obrir-los prèvia petició per tenir un
major control. Després de l’ús es recomana desinfectar les superfícies i aixetes.

• Ascensor:
-

es restringeix el seu ús i amb accés individual.

-

caldrà netejar i desinfectar la botonera. Així mateix s’higienitzarà la cabina amb
desinfectant d’ambient de forma diària a l’acabar la jornada laboral.

• Cal garantir una neteja exhaustiva de tots els espais per evitar qualsevol perill del
personal, especialment en les àrees més transitades: recepció, espais comuns i
lavabos.
• Cal assegurar la ventilació constant i permanent del museu, amb les excepcions que
imposin les necessitats de conservació i preservació dels béns culturals custodiats.
• La ventilació s’efectuarà dos cops al dia (a tots els espais, treball i públics). Cal
aconseguir una ventilació general forçada que proporcioni una renovació de l’aire al
100 % sense recirculació. Queden exclosos aquells espais on la conservació de les
obres desaconselli aquesta mesura.
• Cal habilitar cubells específics per llençar màscares i guants utilitzats i que,
preferentment, tinguin tapa i pedal. Cal que hi consti la identificació de residus no
diferenciats (no reciclable).
• Es proposa adquirir l’hàbit de la política de taules netes de manera que al final de la
jornada només quedin a les taules els elements que no puguin ser desats (equips
informàtics, aparells de telefonia, llums de sobretaula,...).
• Es disposarà d’un espai de quarantena – de deu dies – i de material d’aïllament per a
objectes i documents que provinguin de l’exterior o que hagin estat manipulats
recentment (caixes, prestatgeries,...).

La neteja i la desinfecció de les instal·lacions es farà seguint les pautes generals de
neteja i desinfecció marcades per la Generalitat de Catalunya:
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/
materialdivulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf.

3.2- Mesures d’adaptació dels espais d’ús públic per a la seguretat dels visitants

• Recomanar al públic, mitjançant canals de difusió habituals –web, xarxes socials- ,
que cal informar-se sobre les recomanacions a seguir en l’accés al museu.
• Utilitzar la pàgina web i les xarxes socials per difondre aquest pla de contingència i,
amb ell, totes les mesures de seguretat i higiene d’obligat compliment durant la
visita.
• Es obligatori l’ús de mascareta durant la visita al museu. El Museu disposarà de
mascaretes d’un sol ús que podrà proporcionar al visitant en casos puntuals i
excepcionals
• Es posarà a disposició dels visitants diferents punts de gel hidroalcohòlic per facilitar
la neteja de les mans. En concret, dos puts a l’entrada de les sales expositives i un punt
a la sortida del Museu.
• Es recomana el pagament de les entrades amb targeta per evitar la manipulació de
monedes. Durant el mes de juny l’accés al Museu serà gratuït per incentivar la seva
visita i, al mateix temps, evitar la manipulació de monedes.
• L’ocupació de tots els espais del museu queda limitada i l’aforament permès
s’identificarà clarament a la porta d’accés. També s’indicarà les condicions de cita
prèvia per a la visita a la Casa Museu Duran i Sanpere (veure annex 2. AFORAMENTS).
• Cal mantenir la distància social mínima de seguretat de 2 metres en tot el recinte.

• Recorregut dins el Museu (veure annex 3. PLANIMETRIA I RECORREGUTS):
-

Sales d’exposicions: s’establiran zones d’entrada i sortida diferenciades. El
circuit dins les sales d’exposicions passa a ser unidireccional. La sortida
s’efectuarà a través de la porta posterior que dona al carrer Salí.

-

Casa Museu Duran i Sanpere. Donades les característiques arquitectòniques
pròpies de l’immoble, el recorregut per la Casa Museu queda limitat a visites
d’un màxim de 6 persones del mateix nucli familiar. Caldrà demanar cita prèvia.
L’entrada i sortida es farà a través de la única porta existent però es marcarà la
direcció de la sortida, diferenciada dels punts d’espera per ser atesos i dels
punts d’accés a les exposicions

-

Punts d’accés i espera. S’identificaran clarament els punts degudament
separats, que permetran: esperar per ser atesos (informació, compra
d’entrades, ...), esperar per accedir a les dues sales d’exposicions, punts de
sortida.

• El personal d’atenció al públic, donarà suport al públic visitant facilitant instruccions
de prevenció i seguretat.
• Facilitar els accessos als espais deixant les portes obertes, sempre que sigui
possible, per tal d’evitar que s’utilitzin les manetes i els poms el mínim possible.
• S’establiran sistemes de senyalització (vinils al terra i pals separadors amb cinta) per
limitar i marcar les distàncies de seguretat tant a les zones d’accés per a públics
com al llarg del circuit davant les obres. Aquests sistemes de senyalització no
impedeixen però apel·len a la responsabilitat dels visitants.
• Les informacions sobre la COVID-19, referents a les mesures de prevenció del
contagi, estaran indicades en llocs visibles i transmeses als visitants en el moment
que accedeixin al museu.
• Es recomana el pagament amb targeta de crèdit. El museu comptarà amb un
dispositiu de TPV per a fer-ho possible.

• Queden inhabilitats els dispositius tàctils i d’ús compartit.
• Es disposarà de cubells amb tapa i pedal per llençar mascaretes, guants i mocadors
d’un sol ús. Aquests cubells estaran degudament senyalitzats.
• En el cas de la botiga, la manipulació dels elements queda restringida exclusivament
al personal del museu.
• S’evitarà el contacte directe amb els béns patrimonials per reduir el risc de
transmissió del virus.
• Es tancaran aquells espais que no garanteixin un distanciament segur. Aquests espais
tancats se senyalitzaran adequadament.
• Pel què fa als sistemes d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda el seu
ús serà per part de la persona afectada i un treballador del museu que
l’acompanyarà.
• Per a l’atenció al públic de persones amb discapacitat auditiva que tinguin
dificultats en la comunicació quan els treballadors del museu utilitzin mascareta, cal
preveure que ens els punts d’atenció es faciliti la comunicació escrita
o bé l’ús de pantalles protectores individuals transparents.

3.3- Accés dels públics al museu
L’accés dels públics al museu s’adaptarà a les diverses etapes marcades en el pla de
desconfinament del Departament de Cultura (veure annex 1. FASES SANITÀRIES EN
CORRESPONDÈNCIA ALS PLANS DE DESCONFINAMENT DE MUSEUS I MONUMENTS)
Així el museu obrirà en l’etapa 3 on es preveuen:
• Les visites individuals al museu. S’entén com a individual la visita d’una sola persona
o bé una unitat familiar o unitat de convivència anàloga, de manera autònoma en el
cas de les sales d’exposicions i amb personal del Museu en el cas de la Casa Museu
Duran i Sanpere.

• Durant la present etapa es donarà l’obertura total de les instal·lacions i es recuperarà
el preu d’entrada (es proposa la gratuïtat només durant el mes de juny com a mesura
per incentivar la visita i com a mesura per afavorir aquells col.lectius més afectats per
la crisi. Estaran permeses les visites individuals, per unitats familiars i per grups i es
podran realitzar activitats divulgatives i educatives com visites guiades, tallers,
conferències, etc. En aquesta fase es reprendran, també, les visites guiades a la Casa
Museu Duran i Sanpere i al centre històric de la ciutat de Cervera a través del projecte
A peu de Museu o qualsevol altra iniciativa que s’inclogui dins el programa de difusió
del Museu. El retorn a l’activitat es guiarà pel principi de minimització del risc. Així
doncs s’evitaran activitats que puguin comportar la concentració de persones més
enllà dels aforaments permesos.
• L’obertura externa amb activitats en grup. Aquest tipus d’activitats són aquelles
relacionades amb la visita (visites guiades, teatralitzacions, tallers,...) o activitats
culturals (conferències, espectacles, concerts,...) en espais de museus. L’obertura es
farà d’acord amb els plans governamentals de desescalada.
Aquesta etapa contempla les següents excepcionalitats:
• S’obriran les visites a la col·lecció permanent i a la sala d’exposicions temporals.
L’aforament, però, serà molt limitat ja que es té en compte l’espai útil de mobilitat
entre persones i mobiliari expositiu. Aquest aforament es controlarà
des dels dispositius de venda d’entrades.
• Les activitats grupals (visites guiades, tallers, ...) es realitzaran respectant 1/3 de
l’aforament.
• S’establirà l’alteració dels recorreguts prioritzant, sempre, l’ús de mascareta o la
distància social, segons normativa estatal vigent.
• El personal d’atenció al públic recordarà als visitants la necessitat de complir
aquestes pautes en els moments que no es respectin.
El museu continuarà atenent les consultes a biblioteca i sales de reserva aplicant

exactament les mateixes mesures que a la resta de les instal·lacions del museu. Una
vegada finalitzada la consulta, caldrà posar en quarantena els materials utilitzats.
Caldrà aïllar-los en bosses degudament etiquetades (número de registre, temps de
quarantena en funció del material, data inici i data final del període d’aïllament).

4- MESURES PER A LA CONSERVACIÓ DELS BÉNS PATRIMONIALS DIPOSITATS AL
MUSEU DE CERVERA
La protecció dels béns patrimonials es deriva dels risc d’infecció a les persones. Tot i
que encara no es disposa d’una evidència científica, segons les informacions i els
coneixements de què es disposa a dia d’avui, el coronavirus SARS-CoV-2 es pot
mantenir actiu a voltant de 3 a 10 dies en superfícies de diversos materials. Sembla
que passat aquest període, no suposaria un risc per a les persones. En cap cas suposa
cap risc en sí mateix per a les col·leccions i els béns patrimonials.
Per tal d’evitar el contagi a través dels béns patrimonials, es seguiran les
recomanacions exposades en el document “Procediments de neteja i desinfecció sobre
el patrimoni cultural moble i immoble”, redactat per la Direcció General del Patrimoni
Cultural de la Generalitat de Catalunya. Aquestes recomanacions s’adaptaran a la
naturalesa del fons del Museu de Cervera.
Adjuntem document:
https://centrederestauracio.gencat.cat/web/.content/crbmc/pdf/arxiu/
RECOMANACIONSDESINFECCIO-PATRIMONI-CULTURAL.pdf
Així són d’obligatori compliment les següents mesures:
• Reiniciar les rutines en matèria de conservació preventiva que cada museu feia
habitualment. Caldrà realitzar una revisió general de les sales d’exposició i sales de
reserva.
• Caldrà posar especial atenció al control de plagues.
• Avaluar l’estat de conservació de les col·leccions, tant en espais expositius com a les
reserves.

• Establir espais de quarantena per als objectes que entrin de l’exterior al museu:
dipòsits de material arqueològics, préstecs, donacions, dipòsits temporals,...
• En el cas de retorn d’obres prestades extremar les precaucions: traslladar a l’espai
de quarantena, prendre precaucions durant el desembalatge, aïllar els objectes en
bosses degudament etiquetades (número de registre, temps de quarantena -en
funció del material-, data inici i data final del període d’aïllament) i llençar tot el
material d’embalatge segons recomanacions de gestió de residus o bé aïllar-lo
abans de reutilitzar-lo.
• Evitar manipulacions de béns que no siguin estrictament necessaris. En cas de fer-ho
cal prendre totes les mesures de protecció necessàries.
• No aplicar cap producte ni emprendre tractaments sobre les col·leccions sense la
supervisió i aprovació del serveis de conservació i restauració del museu o de direcció.

Les informacions i mesures que recull el Pla de desconfinament són vàlides a data de la
seva presentació però l’evolució de la pandèmia i de les decisions dels govern per a
fer-hi front varien amb molta rapidesa, per la qual cosa, se seguirà l’evolució de la
pandèmia i de les noves normes que puguin sorgir.

NORMATIVA I DOCUMENTACIÓ DE CONSULTA

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/
2020/28042020_Anexo%20II%20FASES.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?
action=fitxa&documentId=871466&language=ca_ES
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/
riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/coronavirus/
https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/05/RECOMENDACIONES-ICOMOSESPA%
C3%91A-COVID19_V4.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019ncov/ciutadania/prevencio/neteja-i-desinfeccio-a-la-llar/
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID19/GuiasSectorTurismo/
Guias_de_turismo.pdf
https://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/per_perfils/
empreses_i_establiments/empreses_de_control_de_plagues/
registre_oficial_destabliments_i_serveis_plaguicides_roesp/
https://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/
temes/arxius_i_gestio_documental/
https://centrederestauracio.gencat.cat/ca/inici
https://icom.museum/es/covid-19/recursos/conservacion-en-los-museos/
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2

Obertura al públic
restringida. Visites
individuals o en unitats
familiars

2

3

Obertura externa amb
activitats en grup (1/3)

2

Obertura al públic
restringida. Visites
individuals o en unitats
familiars

2

Obertura del Museu amb
Visites individuals o en
unitats familiars
Obertura externa amb
activitats en grup (1/3) i
inici de les accions
formatives

18/05/20
08/06/20
3
22/06/20

IMPLICACIONS

FASE
SANITÀRIA
0

14/03/20

CALENDARI

ANNEX 1. FASES SANITÀRIES EN CORRESPONDÈNCIA ALS PLANS DE DESCONFINAMENT
DE MUSEUS I MONUMENTS

3+

Obertura externa amb
activitats en grup
(previsible relaxació de les
mesures)

3

Obertura externa amb
activitats en grup (1/3) i inici
de les accions formatives

3

ANNEX 2. AFORAMENTS

SALA MARC MÁRQUEZ
ESPAI CERVERA 1700

20 persones
2 persones

SALA EXPOSICIONS TEMPORALS

20 persones

CASA MUSEU DURAN I SANPERE

6 persones de la mateixa unitat familiar
Cal cita prèvia

BIBLIOTECA

4 persones

ÀREA DE RESERVA

2 persones

ANNEX 3. PLANIMETRIA I RECORREGUTS DINS EL MUSEU

ANNEX 4. PICTOGRAMES I SENYALÈTICA

Cervera, 5 de juny 2020

