ANNEX I (v.3) AL PLA DE CONTINGÈNCIA DE LA CONLLOGA MUIXERANGA DE
CASTELLÓ
PROTOCOL DE L’ACTIVITAT TÈCNICA MUIXERANGUERA
REFERÈNCIA: ANNEX 2.3 AL PROTOCOL PER AL RETORN A L’ACTIVITAT TÈCNICA MUIXERANGUERA DINS DE
LA NORMALITAT MILLORADA DE LA FEDERACIÓ COORDINADORA DE MUIXERANGUES
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Normes i recomanacions
a) L’activitat tècnica muixeranguera es durà a terme preferentment en espais oberts.
b) Abans de començar la temporada d'activitat tècnica muixeranguera caldrà que les
persone interessades a participar-hi presenten una declaració responsable individual
segons model adjunt.
c) Cada muixeranga caldrà que designe una persona o persones responsables de
seguretat i higiene, encarregades del control del registre d'assistència de totes les
activitats i contacte amb les autoritats sanitàries.
d) Recomanem l’ús obligatori de mascaretes en les pinyes en tot moment, incloent els
assajos i l’execució de les figures, preferentment mascareta FPP2. Aquesta serà opcional
en el cas dels troncs, sempre que per raons de seguretat així s’aconselle. Es recorda la
prohibició de l'ús de màscara facial amb vàlvula exhalatòria. Es recomana evitar les
mascaretes de tela.
e) Es recomana l’aplicació de gel hidroalcohòlic en mans i peus de totes aquelles
persones que hagen de fer la prova de tronc.
f) Les persones amb símptomes compatibles amb COVID-19 hauran d’abstenir-se d'acudir
i participar en aquestes activitats.
g) El lloc de l'activitat tècnica muixeranguera estarà proveït de productes hidroalcohòlics o
altres productes d’higiene de mans, l'aplicació de la qual serà obligatòria per a totes les
persones participants abans de l'inici i al final de l’activitat i estarà disponible en tot
moment.
h) S'assegurarà la ventilació contínua del lloc on se celebrarà l'esdeveniment.
i) La muixeranga organitzadora vetlarà pel compliment de totes aquestes mesures, i haurà
de procedir a la suspensió de l'activitat si durant el seu desenvolupament es comprova la
impossibilitat del seu compliment.
j) Totes aquestes activitats hauran de respectar sempre les mesures higièniques i
sanitàries dictaminades per les autoritats sanitàries i recollides als documents oficials.
k) La resta de les activitats que no impliquen assajos o actuacions s’ajustaran a allò que
disposa la normativa sanitària vigent especifica que siga aplicable a l’activitat.

