Pla de desconfinament del Museu de l’Automoció Roda Roda.
Lleida, juny 2020
El pla de desconfinament del Museu de l’Automoció Roda Roda segueix les directrius marcades
per l’Ajuntament de Lleida i les autoritats sanitàries. La voluntat d’aquest document és detallar
les condicions particulars i les característiques arquitectòniques del museu per adaptar les
condicions generals al cas concret dels museus per tal de garantir el seu manteniment i
obertura al públic.
Per qualsevol aspecte no contemplat en aquest document es remet al Pla de desconfinament
de l’Ajuntament de Lleida (14/05/2020) i a la normativa general, així com la prevalença
d’aquests plans en qualsevol conflicte que pugui sorgir.
El present document detalla les característiques del museu:
Al primer apartat es detallen el marc general aplicat als museus; al segon, el personal afectat;
al tercer, es descriuen els espais de cada museu i les mesures específiques a aplicar, tant a
nivell de prevenció personal com de tractament vers les persones i adaptació dels protocols
d’actuació vigents respecte l’atenció al públic; al quart, les mesures referents a les activitats
culturals i educatives; i al cinquè els materials necessaris.
L’obertura de museus es pot realitzar a la fase 2, amb una obertura del 30% de l’aforament i
sense activitats. A partir de la fase 3 de desconfinament, els museus poden obrir al públic amb
el 50% de l’aforament i es poden realitzar activitats culturals i educatives adaptades.

Índex:
1.
2.
3.
4.

Dades generals: fases de desconfinament i mesures per a casals d’estiu.
Personal municipal adscrit a la UT i espais de treball. Personal extern.
Mesures per a l’obertura al públic dels museus
Materials necessaris

1 / DADES GENERALS:
Fases de desconfinament previstes pel govern espanyol:

FASES
Fase 0:

Fases 1 i 2:

MESURES QUE FAN REFERÈNCIA ALS MUSEUS:
- Manteniment d’aparells, seguretat i jardineria.
- Neteja i desinfecció dels espais de públic i de treball
- Revisió de visites: itineraris, senyalització...
- Previsió de contractació personal de sala
-

Obertura al públic. Només visites generals, de caire individual.
Reducció aforaments a 1/3 i 2 metres de distància entre persones.
Sense activitats culturals o educatives.
Incorporació de personal de vigilància i de manteniment. El personal
no imprescindible en teletreball.

Tot i que les mesures són iguals pels museus a les dos fases, es recomana
l’obertura dels museus a la fase 2.
Fase 3:

-

Aforament a ½ i 2 metres entre persones
Es permeten activitats culturals i educatives. Aforament 50%
Reincorporació personal tècnic

2 / PERSONAL

2.1 / Actualment presten serveis a la UT museus de ciència i tecnologia:
PERSONAL ADSCRIT:
1 tècnic de gestió

PROPOSTA DE TREBALL:
En teletreball, amb visites puntuals al museu.
Incorporació presencial en fase 3.

1 oficial de manteniment

Treball presencial de manteniment dels espais
del museu per tal de conservar els edificis, les
col·leccions i l’adequació per a la visita.
Des de fase 1.
Sol·licita reducció a mitja jornada.

1 tècnica d’educació (dedicació parcial):

En teletreball, amb visites puntuals al museu.
Incorporació presencial en fase 3.
Aquest pla l’afecta en relació a la seva activitat
als museus.

Es fomentarà la comunicacions online com a general durant el període: telèfon, correu
electrònic i videoconferències. Tant internes, entre el personal de la UT, la regidoria i
l’Ajuntament, i externes.
Durant les fases 0 i 1, només es faran comunicacions presencials si són imprescindibles, amb
cita prèvia. A partir de la fase 2 i des del moment de l’obertura pública, s’atendrà al públic
visitant al museu. Per a altres consultes es mantindrà el sistema de cita prèvia.

2.2 / Espais de treball intern, segons el Pla de desconfinament municipal (15/05/2020)
ESPAIS
Oficines del Roda
Roda:

Espais expositius:

MESURES GENERALS:
- Despatx de control: 1 persona com a màxim
- Despatx tècnic: clausurat
- Materials de prevenció: mascaretes, guants i gel. El gel serà
d’ús constant al llarg de la jornada. La mascareta és obligatòria
sempre que no es pugui garantir la distància de seguretat.
Guants per a ús ocasional, en contacte amb altres persones o
en casos determinats de manipulació d’objectes.
- Llençar en papereres tancades pel rebuig
-

En fase 0: es consideren zones de pas i de manteniment
d’instal·lacions i col·leccions
En fase 1, 2 i 3: es consideren espais públics de visita

2.3 / Personal extern:
Actualment presten serveis al museu com a personal extern habitual:
PERSONAL
2 vigilants de sala:

OBSERVACIONS
Aquests vigilants s’alternen de manera que presta
servei al mateix moment 1 persona a cada museu.
Cada vigilant disposa d’un punt de treball descrit
més endavant.

1 persona de neteja

Treballa sola, amb el seu horari propi, que no
coincideix amb el d’obertura al públic.

3/ MESURES PER A L’OBERTURA AL PÚBLIC DELS MUSEUS:

Com a protocol de seguretat i higiene general, s’estableixen les següents mesures per visitar el
museu, aplicables als visitants:
•
•
•
•
•
•
•

És obligatori l’ús de mascareta.
Hi haurà gel hidroalcohòlic a disposició dels visitants.
Les visites poden ser individuals o en grup familiar o de convivència.
L’aforament estarà regulat a la capacitat dels espais.
Cal mantenir la distància mínima de seguretat de 2 metres entre persones.
Es realitza la neteja i desinfecció periòdica dels espais.
Cal seguir les indicacions del personal d’atenció al públic.

A continuació es detallen les mesures concretes per a cada edifici, descrivint en el primer
apartat les instal·lacions i les condicions prèvies (punt de vigilància, superfície visitable,
accessos i circulacions) i en el segon les mesures adoptades en cada apartat: el personal
d’atenció al públic, els visitants, l’aforament, les circulacions i les mesures sanitàries generals.

El Museu de l’Automoció Roda Roda està instal·lat en un edifici de grans dimensions, que
antigament havia estat un taller mecànic. L’exposició es distribueix en dues grans sales on es
troben les peces exposades, amb amplis espais de circulació. Hi ha altres espais de treball
intern tancats.

Descripció de l’espai:
Vigilància

Recinte visitable
interior:

1 vigilant
Ubicació: sala de control
Punt de treball: espai tancat de vidre amb càmeres de vigilància,
amb 1 porta d’accés.
-

Espai expositiu: 1200m2
Espai de circulació: 600m2

Tenint en compte un aforament de concurrència de 4m2 per
persona, l’aforament és de 150 persones.
Accessos

Pot tenir entrada/sortida diferenciada? No
L’accés al museu des de l’exterior es fa per una porta estreta
directament des del carrer, en un espai únic.

Circulació

Espais amplis de circulació.
Punts crítics: espai de les miniatures i espai dels motors

Mesures adoptades:
Per al personal
d’atenció al públic:

-

-

-

Mascareta obligatòria FFP2 i pantalla protectora facial de
metacrilat.
Gel desinfectant per a les mans
La persona d’atenció romandrà a la sala de control, sortint
per necessitats de control i supervisió de les mesures
preventives. Ningú més podrà accedir a la sala de control.
Prohibit el contacte físic amb altres persones. Mantenir una
distància de seguretat de 2 metres.
Informar als visitants de les restriccions: mantenir les
distàncies de seguretat entre persones de 2 metres, no tocar
cap element de l’exposició ni dels espais de circulació, que hi
ha gel a la seva disposició...
Controlar la circulació dels visitants per evitar
aglomeracions.

Per al públic:

-

Gel desinfectant per a les mans
Mascareta obligatòria

Aforament:

-

En fase 1 i 2 (33%): 50 persones
En fase 3 (50%): 75 persones

En cas que se superi aquest aforament, les persones s’hauran
d’esperar a l’exterior del recinte, al carrer, no podent accedir a les
instal·lacions fins que no surtin.
Circulació:

-

-

-

Sanitàries generals:

-

A la porta d’entrada, es col·locarà 2 cartells indicadors
normalitzats:
1. de la prioritat de pas per les persones que surten
2. de l’aforament del recinte
Accés exterior per la porta del carrer de Santa Cecília.
La porta estarà oberta durant l’horari d’obertura del museu
(per evitar que es toqui). La sortida serà per la mateixa
porta. Tindran prioritat les persones que surtin.
Tot el recinte és en planta baixa.
Els espais de circulació interior són amplis. Igualment, si es
detecten problemes de circulació per aglomeració en alguns
punts, es marcarà un recorregut de circulació en el sentit de
les agulles del rellotge.
L’espai educatiu i l’oficina tècnica estaran clausurats.
S’instal·laran cartells indicadors normalitzats segons els
models facilitats per l’Ajuntament de Lleida en els espais
necessaris: mesures generals, accessos, serveis, ascensors i
altres indicadors.

-

-

-

-

Desinfecció preventiva de totes les instal·lacions abans de
l’obertura al públic.
Neteja diària, abans de l’obertura al públic, per part del
personal especialitzat.
Revisió durant les hores d’obertura al públic del WC, panys i
altres elements, que durà a terme el personal d’atenció al
públic.
En alternant-se el personal de sala, caldrà fer una
desinfecció de l’espai de control, sobretot en botons del
telèfon, teclats i braços de la cadira.
Subministrament de tovalloletes de paper per l’assecat de
mans.
Ventilació de l’espai expositiu (porta davantera i posterior
obertes 10 minuts)
Portes obertes dels espais de circulació pública
El servei de guarda-roba queda clausurat.

4 / MATERIALS NECESSARIS

Tipologia
Treballadors
municipals

Treballadors
externs:

Materials
- 2 pots de gel hidroalcohòlic al campament , d’ús individual
per cada treballador
- 2 mascaretes
- Caixa de guants
-

Personal de sala: 2 EPI d’ús individual per a cada vigilant: gel
hidroalcohòlic, mascareta FFP2 i pantalla protectora facial
de metacrilat, guants.

-

Neteja: 1 EPI d’ús individual per a cada netejadora: gel
hidroalcohòlic, mascareta, guants.

Neteja:

-

Productes específics de desinfecció dels espais públics.

Públic

-

1 pot de gel hidroalcohòlic, d’us públic.

