
Respecto das medidas de hixiénico-sanitarias preventvas a observar durante os ensaios e as 

representacións, cinguirémonos ás publicadas polo INAEM para as actvidades escénicas e 

musicais o 12 de xuño de 2020, publicadas no sito eb do Ministerio de Cultura e Deporte:  

http://ppp.cupltupa섬ydeppratup.orb.ps//cupltupa섬/섬atups/ps/cupiccu섬s//pratu섬de섬.htusl  

https/://ppp.cupltupa섬ydeppratup.orb.ps//de섬s/jccua:e섬bdeb9666ep996oeo7ccueb섬c0e9

6cucu0cu섬de96c8섬de/opc섬ebppi섬s/e 

pa섬cuticu섬s/eapciccucre섬cutiicde섬dee섬섬ppesps/ccu섬.pdec  

En relación coas medidas preventvas será prioritaria a adopción de medidas organizatvas e 

a protección colectva de todos os implicados na actvidade arrstcac  

➢ Medidas de distanciamento social  

Como norma xeral, sempre que sexa posible, traballarase individualmente a unha distancia 

mínima de 2 metros do/a alumno/a máis próximo/ac Será obrigatorio o uso de máscarac 

Propóñense medidas excepcionais a estas dúas indicacións xerais, tendo en conta dous 

conceptos fundamentais que artcularán a excepcionalidade do sector escénico e musical:  

• A distnción entre elenco arrstco e elenco técnico, dado que en moitos casos o contacto 

fsico entre o elenco arrstco é inherente á súa actvidadec  

• Que se trate dunha representación ou dun ensaioc  

Cando as medidas de distanciamento social no escenario durante o desenvolvemento do 

espectáculo non sexan posibles, aconséllase seguir o seguinte procedemento: o responsable 

da obra, xunto coa dirección arrstca, detallará as condicións en que se desenvolverá o 

espectáculo para realizar unha avaliación dos riscos derivados do mesmo e propoñer as 

medidas de seguridade necesariasc   

Aconséllase o uso dos seguintes produtos, en función das normas vixentes, e das medidas 

preventvas derivadas da avaliación de riscos:  

• Equipos de protección individual ( EPI): máscaras FFP2, máscaras FFP3 e 

pantallas faciais • Produtos sanitarios: máscaras cirúrxicas  

• Outros materiais de protección, como o xel hidroalcohólico  



Como a actuación arrstca en moitas ocasións non permitrá as medidas de distanciamento 

persoal, recoméndase buscar alternatvas como o establecemento de marcas de posición de 

actuantes ou de elementos escénicosc En calquera caso estudarase cada obra partcular para 

ofrecer garanras de 

protecciónc Se o elenco arrstco debese actuar nalgún momento na zona habilitada para o 

público, deberá respectarse necesariamente a distancia de seguridadec   

Respecto ao uso dos camerinos, só se poderán usar durante as representacións, e previa 

desinfección dos espazos, respectando escrupulosamente as distancias de seguridadec Os e 

as artstas cambiaranse por quendas, desinfectando o espazo tras o seu usoc Non se permite 

o acceso aos camerinos do salón de actos durante os ensaiosc  

É esencial tratar de reducir ao máximo as reunións presenciais, de xeito que o alumnado 

acudirá só para ensiar as súas escenas, e deberá traer o texto ben aprendido, ademais do 

seu propio material de protecciónc Recoméndase dispoñer de máscaras de cortesía no 

acceso do salón de actosc Medidas hixiénico-sanitarias  

➢ A hixiene de mans é a medida de prevención fundamental, e de control da infección por 

Covid 19, polo que se asegurará a dispoñibilidade permanente de auga, xabón e toallas 

de papel, así como xel hidroalcohólicoc Desaconséllase o uso de luvas excepto para 

persoal con pel atópica, psoriase e outras afeccións dermatológicas nos que estea 

contraindicado o lavado excesivo de mansc  

➢ O plan de limpeza e desinfección das instalacións, adaptado aos progresivos escenarios 

da pandemia fgura xa no Plan de adaptación á situación creada pola COVID-19, 

publicado no sito eb do IES Arcebispo Xelmírez 1 (http:// 

cxelmirezccom/docs/PlanCCOIIDCXelmirezCIcpdf) c En canto á xestón de residuos, o 

material de refugallo para hixienizar superfcies, o material de protección usado e en 

xeral todo material potencialmente contaminado co virus, deberase depositar en cubos 

de lixo pechados con tapac   



As portas de acceso manteranse abertas, para evitar o contacto cos pomos e outros 

elementos de contactoc Recoméndase a ventlación directa periódica dos espazos e 

instalacións durante os ensaios e por espazo de polo menos 15 minutosc   

• Sobre os equipos e ferramentas de traballo:  

É recomendable que sexan os responsables do grupo de teatro, dirección arrstca e 

coordinación do equipo, os que se encarguen da súa custodia segura e a súa 

limpezac É 

recomendable que os equipos ou ferramentas sexan preferiblemente persoais e 

intransferibles, e nalgúns casos de refugalloc Os que deban ser manipulados por 

diferente persoal terán que ser desinfectados antes e despois do seu usoc   

• En canto á entrada e saída de materiais para o desenvolvemento do espectáculo, e á 

carga e descarga, é importante que se garantan as medidas hixiénico sanitarias e as 

condicións de traslado por parte dos encargados, e que os transportstas á súa chegada 

ao espazo manteñan as mesmas medidas que calquera outro membro do colectvo 

arrstcoc Deberanse extremar as precaucións en canto a accesos e circulación de 

materiais, e no referido ao almacenamento de vultos, valorar a súa corentena durante 

tres días se non hai certeza da súa desinfección previa á chegada ao lugar de 

actuaciónc  

• Aconséllase solicitar unha declaración responsable ao persoal que colabore durante a 

representación, e, en calquera caso, convén que á chegada do grupo de teatro ao 

espazo escénico se realice un intercambio de pautas de traballo entre os responsables 

dos equipos humanos que van convivir no espazo escénicoc   

• Recoméndase a desinfección ou limpeza de vestarios, instrumentos e demais materiais 

de traballo:  

• Os instrumentos e demais materiais de traballo deben ser desinfectados 

periodicamentec • É recomendable que o vestario de escena sexa lavado e embolsado 

individualmente en peche hermétco, e se é posible, desinfectado diariamentec  

• As ferramentas de maquillaxe serán de uso único e individualizado, e/ou de refugalloc • 

É altamente recomendable que os materiais técnicos, como micrófonos, auriculares e 

outros materiais sermellantes, sexan de uso individualizadoc No caso de que isto non 



fose posible, deberán ser desinfectados previamente ao seu uso, tamén de acordo cun 

protocolo específco de limpezac  

➢ Medidas sobre o control de persoal sintomátco e asintomátco  

O elenco arrstco deberá ser especialmente consciente da necesidade de extremar a 

atención aos síntomas da Covid-19 mediante o autoexamen diario de calquera síntoma, 

aínda cando sexa levec En caso de presentar un ou máis destes síntomas o artsta 

deberá comunicalo canto antes ao equipo Covid do insttuto, tlfnoc 608825139  

As medidas a seguir en este caso están detalladas no plan de contnxencia publicado na 

páxina eb do insttuto: http://ppp.xeplscap..curs/dercus//rl섬i_dep_zritiixepicuc섬.pdec 


