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El següent protocol s'ha elaborat seguint les indicacions donades per la Universitat de
Barcelona i la “Guía de buenas prácticas de medidas especiales para la prevención de
riesgos laborales del sector audiovisual del Ministerio de Cultura y Deporte per a la Fase 1.
Les indicacions d'aquesta guia són més restrictives de manera que s'han seguit parcialment i
s'han adequat a la situació de nova normalitat. En cas que es decreti de nou una situació
d'emergència sanitària aquesta guia seria una referència adequada.

Préstec a l’estudiantat
•
•

•
•
•
•
•
•

És requisit la reserva prèvia amb mínim dues setmanes d'antelació.
El material es prestarà desinfectat i es tornarà a desinfectar a la seva devolució
per al següent ús. La desinfecció és a càrrec del personal del Lab Media, mai de
l'alumnat, i es farà amb alcohol isopropílic
L'ús del material ha de ser únicament per part d'una únic persona usuària.
L'usuari/a haurà de disposar de desinfectants per a mans per a aplicar-se amb
freqüència durant la manipulació del material.
El bolcat del material audiovisual es realitzarà per cable, mai s'extraurà la targeta.
Ús prioritari de micròfons amb perxa. S'anul·la el préstec dels micròfons lavalier.
Ús obligatori de protectors d'un sol ús per a micròfons i gravadores. Es
proporcionaran des del Lab Media
Ús obligatori de protectors d'un sol ús per a auriculars. Es proporcionaran des del
Lab Media

Prèstec docent
•
•

•
•
•
•

És requisit la reserva prèvia amb mínim dues setmanes d'antelació.
El material es prestarà desinfectat i es tornarà a desinfectar a la seva devolució per al
següent ús. La desinfecció és a càrrec del personal del Lab Media, mai del
professorat o l’alumnat. Aquesta desinfecció es farà amb alcohol isopropílic.
Ús prioritari per part del professorat de manera demostrativa.
Ús recomanat per part de l’alumnat: un dispositiu per persona, sense rotació dels
dispositius.
L’alumnat hauran de disposar de desinfectants per a mans per a aplicar-se amb
freqüència.
El bolcat del material audiovisual es realitzarà per cable, mai s'extraurà la targeta.

Recomanacions generals per als rodatges
Actors/ Actrius / Participants
•
•
•

La càmera haurà de situar-se com a mínim a un metre de l'actor/actriu.
Identificar si es treballarà amb persones de risc.
Abans i després de cada intervenció, tant l'actor/actriu com el professional
hauran de rentar-se les mans o usar gel de hidro alcohol

Vestuari i maquillatge
• La roba no s'intercanviarà entre actors/actrius
• En el cas que la roba no sigui del propi actor/actriu haurà de rentar-se abans el
rodatge i després
• Els actors/actrius es maquillaran i pentinaran ells mateixos amb els seus propis
utensilis
• Els espais i superfícies d'ús en l'espai de vestuari i maquillatge hauran de ser
desinfectats amb spray multisuperfícies desinfectant autoritzats.
Departament d’art
•
•

L'attrezzo i decorats hauran de ser desinfectats
Els objectes utilitzats en rodatge s'hauran de dipositar en caixes o espais perquè
no entrin en contacte amb la resta de l'equip

Localitzacions
Quan es gravi fora dels espais de la Lab Media s'haurà de tenir en compte:
•
•
•

Triar localitzacions espaioses per a respectar la distància física
En el cas de rodar en espais interiors hauran d'estar ventilats
Els espais i superfícies d'ús en les localitzacions hauran de ser desinfectats amb
spray desinfectant multisuperfícies autoritzats i spray desinfectant per a teixits

Accés i ús dels espais
Accés a les Estacions d'Edició i Estudi de so
•
•

•

És requisit la reserva prèvia de les estacions d'edició amb mínim una
setmana d'antelació.
Els espais estaran desinfectats pel mestre de taller abans del
seu ús i es desinfectaran en acabar amb spray desinfectant
multisuperfícies autoritzats i spray desinfectant per a teixits
Només podrà accedir un usuari/a per estació.

Accés al aula del Lab Media
•
•
•
•
•
•

És requisit la reserva prèvia de les estacions d'edició amb mínim una
setmana d'antelació.
Els espais estaran desinfectats pel mestre de taller abans del
seu ús i es desinfectaran en acabar.
Mantenir la distància de seguretat entre estudiants i professor/mestre
de taller.
És obligatori l'ús de la mascareta.
Un estudiant per ordinador.
Durant la docència l’alumnat estarà separat del alumnat del taller i
tindrà accés per la porta secundària.

Accés al plató
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accés màxim tres usuaris/es en el plató.
Mantenir la distància d'un metre entre la càmera i l'actor.
L'ús del material ha de ser únicament per part d'un únic usuari/a.
L'usuari/a haurà de disposar de desinfectants per a mans per a
aplicar-se amb freqüència.
Ús prioritari de micròfons amb perxa. S'anul·la el préstec dels micròfons
lavalier.
Ús obligatori de protectors d'un sol ús per a micròfons i gravadores.
Ús obligatori de protectors d'un sol ús per a auriculars.
Mantenir la distància de seguretat entre estudiants i professor/mestre
de taller
És obligatori l’ús de la mascareta.

