PROTOCOL GENERAL PER A TOTES LES REUNIONS
Per a les reunions tan internes d'àrees, equips de treball, Comissió Permanent, Equip
Tècnic, com per a reunions amb persones externes del Consell Valencià de la Joventut,
caldrà reservar la sala i informar del nombre de persones que assistiran per a reservar la
sala que s'adapte a les necessitats del grup.
Normes bàsiques de seguretat i higiene:
- Respectar en tots els espais del CVJ l'1,5 metre de distància entre persones.
- Serà obligatori l'ús de mascaretes en tot l'edifici, en tot moment (exceptuant el moment
en el qual s'estiga menjant o bevent).
Totes les sales han reduït el seu aforament:
- Sala de reunions (planta baixa): 6 persones
- Sala Office (planta baixa): 6 persones.
- Sala de reunions (quarta planta): 4/6 persones.
- Sala de formació (quarta planta): 15 persones.

En cap cas es podrà superar l'aforament de les sales. Si no es possible, s'haurà de buscar
un altre espai fora del CVJ.
Serà la persona coordinadora de la reunió la responsable d’informar i fer complir la
següent informació:
- Utilitzar únicament els banys de la planta on estiga la sala que s’està emprant.
- Cada grup haurà de portar els seus productes de desinfecció i prevenció propis.
- El CVJ desinfectarà i netejarà les habitacions i banys prèvia i posteriorment al seu ús.
- Es ventilaran les sales cada matí i es repetirà cada dues hores com a mínim per a
assegurar l’aireig de l'espai. Important deixar les finestres tancades abans d'anar-se'n.
- No es podrà fer ús de la calefacció, ni de l'aire condicionat per ser un possible focus de
contagi.
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- Es recomana l'ús de les escales el màxim possible (evitant tocar els passamans i les
parets, per a evitar riscos). Evitar les aglomeracions en l'ús de les escales, respectant les
mesures de seguretat i l’1,5 m de distància entre persones.
- En cas de ser necessari, l'ús de l'ascensor serà d'una persona cada viatge.
- Cada grup es farà càrrec de les escombraries generades i se les emportarà en acabar
l'ús de les instal·lacions.
Ens agradaria recordar que el compliment d'aquestes normes és pel bé de totes, per a fer
un ús responsable i segur dels espais.
En cas incompliment de les normes, serà la Comissió Permanent del CVJ qui decidirà com
actuar.

IMPORTANT
En cas que alguna de les persones que haguera fet ús les instal·lacions del CVJ donara positiu en la
COVID-19, haurà d'avisar a “gerencia@conselljoventut.org”, per a poder procedir a activar el protocol
que sanitat considere necessari en cada situació.
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