PLA DE MESURES PER LA REDUCCIÓ DEL RISC HIGIÈNIC–SANITARI
DEL CEMENTIRI PER LA DIADA DE TOTS SANTS , DAVANT DEL COVID 19 I DE LES PARADES DE VENTA DE CASTANYES PROP DEL
CEMENTIRI.
La principal via de transmissió del virus SARS-CoV-2 entre persones és la via
aèria, a través de petites gotes que es produeixen quan una persona infectada
tus, esternuda o parla, a distàncies curtes. Una altra via de contagi és a través
de les mans o els objectes o superfícies contaminats per aquestes secrecions.
A les piscines, atesa la presència de desinfectant residual a l’aigua, garantint
un correcte funcionament i manteniment de la instal·lació hauria de ser suficient
per inactivar el virus. El risc principal a aquest tipus d’instal·lacions no és, per
tant, l’aigua dels vasos, sinó que ve donat per la confluència de persones que
comparteixen un mateix espai i serveis.
Per minimitzar el risc de transmissió de COVID-19 al cementiri, i tenint en
compte les restriccions i mesures d’higiene i de distanciament de seguretat,
s’ha d’elaborar un Pla de funcionament.
Així mateix, s’ha procedit a efectuar una revisió dels espais per tal d’adequarlos a les mesures establertes. S’ha pres mesures de les distàncies
interpersonals a respectar en funció de les activitats que es desenvolupin als
diferents espais i indicar els aforaments màxims i les condicions a tenir en
compte. Caldrà adequar els horaris i en faran difusió, juntament amb les noves
condicions d’inscripció i sol·licituds d’ús, tant individuals com de grup.

AFORAMENT
El cementiri municipal de Riba-roja d’Ebre disposarà d’un aforament de 100
persones per a la propera celebració del dia de tots sants.
HORARI
L’horari del cementiri, per al proper dia 1 de novembre, serà de les 08h a les
19h
NETEJA I DESINFECCIÓ
Desinfecció
Per assegurar una correcta desinfecció i l’eliminació del virus SARSCoV-2 es
prendran les mesures següents:

-

Abans de la obertura es farà una neteja i desinfecció sencera de totes les
instal·lacions

-

Totes les actuacions que es portin a terme han de quedar degudament
descrites i registrades, tal com es fa habitualment.
Els lavabos es netejaran 3 cops al dia.

-

Pautes generals de neteja i desinfecció
1. La desinfecció ha d’anar precedida d’una neteja utilitzant aigua i sabó,
perquè sinó la brutícia pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la
seva eficàcia. Els desinfectants destrueixen o inactiven els microorganismes.
2. Els elements i utensilis usats per a fer aquestes actuacions (baietes, pals de
fregar, guants) cal que es netegin i desinfectin periòdicament, o siguin d’un sol
ús.
3. Caldrà verificar que en tot moment, a l’entrada del cementiri, es disposarà
d’una solució hidroalcohòlica
4. Es posarà a disposició del públic dispensadors de gel hidroalcohòlic o
desinfectants viricides, en llocs accessibles i visibles.

Productes de neteja i desinfectants
Neteja: es farà amb aigua i sabó. A més a més es poden usar els detergents
d’ús habitual, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que
indiqui l’etiqueta de cada producte.
Desinfecció: Els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents tipus de
desinfectants:
1. Lleixiu: es recomana fer una dilució, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre
d’aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua. Aquestes
solucions s’han de preparar diàriament i s’han de deixar actuar durant
uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç.
2. Alcohol etílic entre el 62-71%.
3. Peròxid d’hidrogen al 0,5%.
INSTAL·LACIONS:
Entrada
Les mesures que es prendran a l’entrada són les següents:
 Actualment hi ha 3 accessos al cementiri. Per evitar al màxim els
contactes, tant sols s’entrarà per al porta central. Les que estan situades

al Cementiri vell i al nou, s’utilitzaran de sortides com indica el Planell
que s’adjunta al Pla.
 A l’entrada al cementiri hi haurà un dosificador de solució hidroalcohòlica
per rentar-se les mans. Serà obligatori per tots els visitants al cementiri
rentar-se les mans abans d’entrar.
 No podran accedir a les instal·lacions les persones que presentin
símptomes o estiguin en aïllament domiciliari degut a un diagnòstic per
COVID-19, o que es trobin en període de quarantena domiciliària per
haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o
diagnosticada de COVID-19.
 És obligatori l’ús de mascareta en tot moment, excepte per persones que
n’estiguin exemptes per motius de salut, entre d’altres els nens menors
de sis anys.
 Cal evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca amb les mans.
 Les persones hauran d’entrar d’una en una als lavabos, excepte
aquelles persones que requereixin assistència, que podran fer-ho
amb un acompanyant. Caldrà reforçar la neteja i desinfecció dels
serveis.

CIRCUIT
 Per evitar al màxim els contactes, tant sols s’entrarà per al porta central.
Les que estan situades al Cementiri vell i al nou, s’utilitzaran de sortides
com indica el Planell que s’adjunta al Pla.
 S’han de seguir les indicacions d’entrades i sortides així com els
recorreguts indicats
 Per indicar-ho, es penjarà a l’entrada un planell amb el circuit i els
trajectes a realitzar dins del cementiri. Aquest circuit s’ha elaborat per
evitar creuar-se amb altres visitants en sentits oposats.

NORMES FUNCIONAMENT
 S’ha de mantenir en tot moment el distanciament social entre persones
de 2,5m
 Les persones podran acostar-se a dipositar flors en els nínxols
mantenint les mesures d’higiene i respectant sempre la distància
interpersonal entre no convivents. Per fer-ho, es recomana l’ús de
desinfectant hidroalcohòlic abans i després de l’ofrena.




No es pot menjar, fumar ni beure s l’interior del cementiri.
Es recomana reduir el temps d’estància dins del cementiri a tots els
visitants.

 Les persones hauran d’entrar d’una en una als lavabos, excepte
aquelles persones que requereixin assistència, que podran fer-ho
amb un acompanyant. Caldrà reforçar la neteja i desinfecció dels
serveis.
 Es recomana caminar pel costat dret del carrer

MESURES INFORMATIVES:
 L’Ajuntament informarà als veïns de les condicions del servei i les
mesures preventives i higièniques pel seu coneixement, a la seva pàgina
web i al taulell d’anuncis.
 Es col·locaran cartells informatius al recinte
 A l’entrada del cementiri es penjarà una còpia d’aquest pla.

PARADES DE VENDA AL CARRER DE CASTANYES
Es poden habilitar parades de venda al carrer de castanyes, moniatos o
panellets, però cal respectar les següents pautes de seguretat per garantir una
venda segura:
 Es poden habilitar parades de venda al carrer de castanyes, panellets,
etc. sempre que les parades no estiguin agrupades sinó disperses tant
com sigui possible, amb distància entre elles per evitar potencials
aglomeracions de persones.
 Cal recordar que les mesures de prevenció s’han de respectar tant entre
els potencials clients com entre les persones que gestionin la parada.
També es recorda que la venda de menjar i beure ha de ser per
emportar i que no es pot consumir en grup a la via pública, i que la
Resolució SLT/2546 suspèn la celebració de fires comercials.
 Els paradistes han de dur mascareta i les castanyes, els panellets o
pastissos han de cobrir-se o embolicar-se prèviament abans de ser
venuts o ser exposats a la parada.
 En qualsevol espai cal disposar de 2,5 m 2 per persona i cal assegurar la
neteja i desinfecció periòdica d’espais i superfícies que puguin tenir
contacte amb més d’una persona.
 Aquestes disposaran de punts amb dispensadors d’hidrogel.

 Es recomana disposar de senyalització a terra per assegurar la distància
d’1,5 m entre el comprador i el venedor i el producte exposat.
 Es recomana establir també senyalització i vigilar la distància
interpersonal a les cues.

Riba-roja d’Ebre, 27 d’octubre de 2020
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