
 

Mesures de prevenció en relació a la COVID-19 aplicades a les XXX 

Jornades de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia 

Clínica – 15 i 16 d’octubre, Sitges 

 

- Per poder assistir a les Jornades d’enguany es demanarà a tots els assistents i participants 
el certificat amb pauta completa de vacunació i serà imprescindible presentar una prova 
PCR amb resultat negatiu feta amb un màxim de 72h abans de l’inici de les Jornades.  
 
- Serà obligatori l’ús de la mascareta en tot moment. En els moments dels àpats es podrà 
treure la mascareta i les taules i cadires es disposaran amb la corresponent distància de 
seguretat. Les pauses-cafè es realitzaran a l’aire lliure. 
 
- Es disposarà gel hidroalcohòlic a la Secretaria Tècnica i l’entrada i sortida de cada sala. De 
la mateixa manera, n’hi haurà a les zones comunes, als lavabos i a la resta d’espais públics 
dels que es puguin fer us durant les Jornades. 
 
- L’aforament de les diferents sales i espais utilitzats per l’esdeveniment estaran limitats 
d’acord amb la normativa vigent aplicable. 
 
- L’exposició dels pòsters estarà situada dins una de les sales de les Jornades degudament 
ventilada. Es demana mantenir la distància de seguretat en tot moment mentre s’estiguin 
visualitzant. 
 
- La distància de seguretat entre taules i cadires, així com a les zones d’espera, estarà 
garantida. 
 
- Després de l’ús dels equips audiovisuals a les sales de conferències es desinfectaran de 
forma adequada. En els casos en els que hi hagi més d’una persona en una mateixa taula, 
cadascú tindrà el seu micròfon desinfectat de forma prèvia. 
 
- Es reforçarà el servei de neteja i desinfecció de les àrees que s’utilitzin per les Jornades, 
amb un mínim de tres vegades al dia.  
 
- Totes les àrees estaran ventilades en tot moment. En les que, pel seu correcte 
funcionament, s’hagin de tancar les portes o finestres pel soroll exterior, es ventilaran en 
les pauses entre sessions. 
 
- La informació sobre la normativa i el codi de conducta vigents estarà disponible durant 
l’esdeveniment en zones clarament visibles en les àrees que ho requereixin com els 
accessos, les sortides, zones públiques, zones privades, lavabos i entrades a les sales.  
 
- L’espai d’exposició comercial i stands estarà degudament delimitada per respectar la 
distància de seguretat en tot moment. 
 
- L’ús dels ascensors estarà limitat a una, màxim dues persones alhora i sempre amb la 
mascareta posada. Es recomana l’ús de les escales. 
 
- Tots els serveis de càtering s’organitzaran d’acord amb les mesures sanitàries establertes 
i subjectes a un rigorós control per part dels responsables de l’hotel. 



 

 
- Els àpats en els dos simposium-lunch de les Jornades es faran a l’interior de la sala durant 
les sessions  i només es podrà obrir la lunch box i menjar un cop la persona estigui asseguda 
a la seva cadira i mantenint sempre la distància de seguretat amb la resta de persones. 
 
- El sopar de divendres 15 d’octubre es farà en una terrassa a l’aire lliure reservada només 
pels assistents a les Jornades, i dissenyarà un muntatge que permeti respectar la distància 
de seguretat entre persones, limitant el número de comensals per taula i disposant les 
taules i cadires el més distanciades possible.  
 
- Tot el personal d’atenció d’aliments i begudes que treballin durant les Jornades portaran 
mascareta en tot moment. 
 
- Enguany no es realitzaran les habituals activitats lúdiques que s’havien dut a terme en 
d’altres edicions de les Jornades. 
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