Guia per als
expositors
de la Fira de Sant Isidre de Solsona
15 i 16 de maig de 2021

Pla de contingència davant la COVID-19
La Comissió Organitzadora de la Fira de Sant Isidre de Solsona ha elaborat
aquesta guia de prevenció contra la COVID-19 amb la finalitat de vetllar i
garantir la màxima seguretat per a tots durant la celebració de la Fira de
Sant Isidre a la ciutat de Solsona durant els dies 15 i 16 de maig de 2021.
Es tracta d'un protocol que contempla les responsabilitats i les mesures que
han d'adoptar els expositors per tal de celebrar, entre tots, un
esdeveniment segur.
Aquesta guia s'ha elaborat seguint La Guia per a la implementació del Pla
de contingència COVID-19 a les FIRES-MERCAT catalanes elaborat per la
FEFIC (Federació de Fires de Catalunya), la Generalitat de Catalunya i les
quatre diputacions catalanes, així com també s’ha tingut en compte les
recomanacions del PROCICAT.

Mesures de caràcter general
• L’ús de mascareta és obligatori per a totes les persones a partir de 6
anys a l’interior de recinte firal, incloent-hi accessos, zones de serveis
i activitats.

• Cal disposar de gel hidroalcohòlic gratuït a l’abast de totes les
persones assistents a la fira i en concret al seu estand. L’organització
en disposarà als accessos del recinte, a les zones comunes i als punts
de contacte freqüent.

• S’ha de respectar la distància física de seguretat mínima de 1,5 m a
tot arreu, als espais i control d’accessos.

• L'empresa expositora és la responsable de la neteja i desinfecció de
l'estand (material, productes exposats, superfícies, taulells, terminals
de pagament, eines de treball, taules, cadires i qualsevol element
d'interacció amb visitants).
• El personal de l’estand ha de tenir una rutina de neteja de mans
durant tota la jornada, així com d’aplicació de gel hidroalcohòlic
després d’atendre cada client. Es canviarà o netejarà i desinfectarà
cada dia la roba de treball, els davantals, etc.
• S’utilitzaran desinfectants, com ara dilucions de lleixiu (1:50),
acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat
viricida que es trobin en el mercat.
• Després de cada neteja, els materials utilitzats i els equips de
protecció emprats es llençaran de forma segura, procedint
posteriorment al correcte rentat de mans.

• S'ha d'adaptar el disseny de l'estand a les circumstàncies del
moment. Es recomana plantejar un estand diàfan i lliure d'elements
innecessaris.
• S’utilitzaran superfícies i materials fàcils de netejar. En la mesura del
possible, s'instal·laran mampares de protecció.
• Dins l'estand, s'ha d'establir un circuit de circulació d'entrada i
sortida, un punt específic de caixa i tenir un control de l'aforament.
• Es disposarà del personal necessari per atendre, de manera
ordenada, cada client. Aquest personal ha d'haver rebut una
formació específica de seguretat i prevenció.
• Es gestionaran les cues dels visitants davant del mateix estand. S’han
de donar indicacions als visitants per tal que mantinguin la distància
mínima de seguretat de 1,5m.
• No es permet l'autoservei.
• Es desaconsella la distribució de papereria, documents, catàlegs i
elements promocionals. Es fomentarà la informació en format digital
i a través de codis QR.
• Els productes alimentaris s'oferiran, preferentment envasats i en
format individual.
• Cal fomentar el pagament amb targeta o altres elements telemàtics.
• Es fomentarà la reserva prèvia.
• L'ús de mampares protectores és opcional a criteri de cada empresa
expositora.

MOLTES GRÀCIES !
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