
PROTOCOL SANITARI  

MUSEU DEL PESSEBRE DE CATALUNYA 

 

DELS VISITANTS: 

- És obligatori l’ús de mascareta en tot el museu, excepte casos mèdics 

justificats documentalment. 

- És obligatori l’ús de gel desinfectant a l’entrada del museu.  

- Cal guardar una distància de seguretat de 2 metres entre persones dins 

l’equipament.  

- Per la visita de grups és obligatòria la reserva prèvia amb especificació de dia, 

hora, nombre de visitants i acompanyants.  

- Es recomana  

- És obligatori seguir totes les normes de prevenció i seguretat per part dels 

visitants. 

- L’equip col·laborador es reserva el dret d’admissió dels visitants en base a les 

normes de prevenció i seguretat.  

 

DE L’EQUIPAMENT: 

- En tot moment se seguirà la normativa d’aforament vigent.  

- Evitar l’ús de l’ascensor si no és necessari.  

- Ús restringit de l’ascensor a 1 persona o 1 unitat de convivència.  

- No es permet tocar les obres, vitrines ni altres elements museogràfics. 

- Es recomana seguir el recorregut senyalat amb fletxes. 

- Reforç del servei de neteja, especialment del bany i dels elements a l’abast del 

públic com les baranes, botoneres o portes.    

- S’estableix la necessitat de ventilar periòdicament l’equipament, especialment 

de l’Escola-Taller en cas d’activitats organitzades.  

- En casos de visites de grups amb necessitats especials, el museu podrà tancar 

la visita al públic general per tal de facilitar el moviment del grup amb total 

seguretat.  

- Es prioritzarà el contingut digital.  

 

DE LES ACTIVITATS: 

- S’impulsa la creació d’activitats en línia. 

- Es vetlla per tal que les activitats presencials tinguin també l’opció de fer-se en 

línia. 

- Les visites acompanyades es faran amb grups reduïts, preferentment amb 

grups establerts escolars o familiars.  

- Cada grup només tindrà contacte amb un treballador o treballadora del museu 

durant el recorregut.  

- En casos d’activitats que comportin l’ús de materials, no es compartiran en cap 

cas entre els participants.  

 


