
 
 

PROTOCOL DE MESURES SANITÀRIES EN RELACIÓ AMB EL DIA DE TOTS ELS SANTS 

 

En la festivitat de Tots els Sants es preveu una assistència massiva als cementeris de la Comunitat 
Valenciana. En conseqüència existeix risc d'aglomeracions i contacte estret de participants en 
llocs en espai exterior encara que de dimensions definides com són els cementeris. 

 

D'acord amb els criteris estandarditzats de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions, 
relatius a la caracterització del risc sanitari d'esdeveniments multitudinaris pel que fa a la COVID-
19, la celebració de tots els sants pot considerar-se un esdeveniment d'alt risc. 

 

S'aplicaran les mesures generals de l'annex I de l'ACORD de 19 de juny, del Consell, sobre 
mesures de prevenció enfront de la Covid-19 (DOGV núm. 8841, 20/06/2020), ampliades 
mitjançant RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut 
Pública, de modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de l'Acord de 19 de 
juny, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront del Covid-19 (DOGV núm. 8861, 
18/07/2020). 

Mesures de prudència i protecció. 

- Manteniment de la distància de seguretat interpersonal de, almenys, 1,5 metres. 

• Control de l'aforament per a assegurar que l'ocupació dels cementeris no excedisca 
d'una persona per cada 2,25 m² d'espai transitable, inclòs el personal treballador. 

• Establir si és possible llocs diferenciats d'entrada i eixida als cementeris. 

• Establir itineraris per a dirigir la circulació de les persones usuàries, amb la finalitat 
d'evitar aglomeracions i prevenir el contacte. 

• Facilitar de manera clara el manteniment de la distància de seguretat interpersonal 
entre les persones usuàries, amb marques en el sòl, ús de balises, cartelleria o 
senyalització. 

 

- Ús de màscara obligatòria en tot moment. L'ús de la màscara no serà exigible per a les 
persones que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure's 
agreujada per l'ús de màscara o que per la seua situació de discapacitat o dependència no 
disposen d'autonomia per a llevar-se la màscara, o bé presenten alteracions de conducta 
que facen inviable la seua utilització i en els supòsits de força major o situació de necessitat. 
No es permet l'ús de màscara amb vàlvula exhalatòria. 

Mesures d'higiene. 

L'entitat titular o responsable de les instal·lacions ha d'assegurar que s'adopten les mesures de 
neteja i desinfecció freqüents i adequades a les característiques i intensitat d'ús de les 
instal·lacions i espais. 

- En les tasques de neteja i desinfecció es prestarà especial atenció a les zones d'ús comú i a 
les superfícies de contacte més freqüents, amb desinfectants com a dilucions de lleixiu (1.50) 
acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat viricida que es troben en 
el mercat i degudament autoritzats i registrats. En l'ús d'aqueix producte es respectaran les 
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indicacions de l'etiqueta. Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de 
protecció utilitzats es rebutjaran de manera segura, i es procedirà a la rentada de mans. Les 
mesures de neteja s'estendran també, en el seu cas, a zones privades del personal 
treballador, com a vestuaris, taquilles o condícies. 

- Es disposarà de papereres amb pedal i tapa per a depositar el material d'un sol ús, que han 
de netejar-se sovint. 

-  Es posaran a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants 
amb activitat viricida, en condicions d'ús, degudament autoritzats i registrats, en llocs 
accessibles i visibles, i, en tot cas, en l'entrada. 
 

- En el cas d'utilització d'objectes que s'intercanvien entre les persones usuàries, es procurarà 
l'ús de manera recurrent de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb caràcter previ i 
posterior al seu ús. A més, s'establiran els mecanismes i processos oportuns per a garantir 
la higienització d'aquests objectes. 

 

- L'ocupació màxima per a l'ús de condícies per les persones usuàries serà d'una persona per 
a espais de fins a quatre metres quadrats, excepte en aquells supòsits de persones que 
puguen requerir assistència; en aqueix cas, també es permetrà la utilització pel seu 
acompanyant. Per a condícies de més de quatre metres quadrats que compten amb més 
d'una cabina o urinari, l'ocupació màxima serà del cinquanta per cent del nombre de cabines 
i urinaris que tinga l'estada, havent de mantindre's, durant el seu ús, la distància de 
seguretat interpersonal. Haurà de reforçar-se la neteja i desinfecció dels referits espais 
garantint sempre l'estat de salubritat i higiene d'aquests. 

 

 

A València, a data de signatura electrònica 

SECRETÀRIA AUTONÒMICA DE SALUT PÚBLICA 
 I DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC 
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