
www.feec.cat 
Rambla 41, pral. 08002 Barcelona. T 934 120 777. F 934 126 353 

 

 

 

Mesures de prevenció Covid-19. Assemblea de la FEEC 
 

La finalitat d’aquest protocol és la de reduir la possible transmissió entre persones del 
COVID-19 durant l’Assemblea de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 
que se celebrarà el pròxim 1 d’agost a la seu del GEIEG a Girona.  

Hem de tenir en compte que sempre és prioritària la salut i que les mesures sanitàries 
establertes des el Govern han de prevaler per sobre de qualsevol altre aspecte.  

Segons estableix el Reial Decret Llei 21/2020, la COVID-19 està considerada 
formalment com una malaltia de transmissió comunitària i de declaració obligatòria 
urgent on que qualsevol entitat pública o privada està obligada a donar la informació 
que les autoritats sanitàries li requereixin en la recerca de possibles contactes dels 
casos detectats i que tots els ciutadans han d'adoptar les mesures necessàries per 
evitar la generació de riscos de propagació, així com la pròpia exposició a aquests 
riscos. 
 
Per aquest motiu us demanem que se segueixi el protocol establert per a la celebració 
de l’Assemblea General de la FEEC.  
 
 
MESURES DE SEGURETAT DURANT L’ASSEMBLEA:  
 
 
• Si el desplaçament es fa compartint vehicle amb persones que no són convivents 

habituals els ocupants del cotxe hauran de portar la mascareta posada.  
• Abans d’entrar al recinte es prendrà la temperatura corporal de tots els assistents.  
• Abans d’entrar al recinte s’haurà de fer us del gel hidroalcohòlic situat a l’entrada 

de les instal·lacions  
• L’accés es farà de manera esglaonada i mantenint la distància de seguretat abans 

de ser acreditats.  
• Es recomana als participants que vagin amb temps per evitar aglomeracions a 

l’entrada.  
• L’ús de la mascareta és obligatori durant tot el temps que duri l’Assemblea.  
• No es podran moure les cadires de la seva ubicació quan s’entri a la sala. No es 

podran formar grups i hauran de mantenir la distància establerta.  
• L’ús dels serveis de les instal·lacions serà exclusiu pels participants a l’assemblea i 

s’hauran de desinfectar després de cada ús pels propis usuaris.  
• Durant la pausa per esmorzar s’hauran d’esperar a ser servits i en cap cas 

s’agafaran els aliments.  
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DOCUMENTACIÓ MESURES SEGURETAT:  
 
A més a més de la documentació pertinent per acreditar-se a l’assemblea, tots els 
participants de l’Assemblea hauran d’omplir el full d’autoresponsabilitat que podran 
trobar en aquest enllaç.  
 
FULL D’AUTORESPONSABILITAT 
  
Aquells que no el portin ple, la FEEC oferirà la possibilitat d’omplir aquest full abans 
d’entrar a l’assemblea.  
Cap participant, acompanyants inclosos, no podrà entrar sense entregar aquest full 
d’autoresponsabilitat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Merino i Urbano  
 
President  
 
Barcelona, 29 de juliol 2020 
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