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LIMPEZA
A carpa desinfectarase ao comezo da xornada e na pausa para comer. 
Ademais, nos cambios de actividades, o equipo de limpeza desinfectará as salas, así 
como o espazo reservado a actividades dentro da carpa e os utensilios utilizados para a 
actividade proporcionados polo Pont-Up Store.

Control de temperatura con cámaras térmicas nas dúas entradas. 
Se a cámara detecta que algunha persoa ten unha temperatura superior a 37,5ºC, 
será sometida a un control de temperatura manual a través dun termómetro 
de infravermellos. Se neste control a persoa en cuestión continúa manifestando 
unha temperatura superior aos 37,5º, agardaremos 5-10 minutos e repetiremos a 
proba. Se a temperatura continúa por encima dos 37,5º, por seguridade, a persoa 
non poderá acceder ao evento.

CONTROL DE CAPACIDADE
Organizarase a entrada de visitantes para evitar aglomeracións no interior 
das instalacións. 

        CAPACIDADE TOTAL: 288 PERSOAS

Cálculo do capacidade:
Distancia de seguridade: 1,5m/persoa
Espazo total por persoa: 1,5m x 1,5m= 2,25m² persoa

Medidas de seguridade nas instalacións

Este protocolo está suxeito a modificacións derivadas da actualización da normativa sanitaria. 



PERCORRIDOS PARA VISITAR O EVENTO
Co obxetivo de evitar aglomeracións, o deseño da carpa inclúe camiños dunha única di-
rección nos laterais do evento, así como dobre circulación en dous camiños diferenciados 
no espazo central da carpa.

Persoal de control
Tanto nas entradas coma nos corredores, contaremos con persoal de control para evitar 
que se produzan aglomeracións e asegurar que ninguén se salta o protocolo e se respec-
ten os percorridos definidos.

mamparas e xel hidroalcohólico
Cada un dos stands conta, ademais de co espazo adecuado para respectar as medidas de 
seguridade, cunha mampara sobre o mostrador que separa a participantes de visitantes 
e xel en cada stand.
 

Cambio na disposición dos mostradores: 
Moveremos lixeiramente os mostradores cara o interior do stand para evitar aglomera-
cións nos corredores se alguén se detén a mercar nun stand.
 

Hai un único camiño de acceso e un único camiño de saída para esta zona. 

O aforo terá zonas marcadas para que as persoas participantes se sitúen respectando o 
protocolo de seguridade. Se a actividade precisa de cadeiras ou mesas, serán instaladas 
ao comezo da mesma, e desinfectadas entre actividades. 

Medidas de seguridade nas instalacións

Espazo de actividades

Stands

A carpa

Este protocolo está suxeito a modificacións derivadas da actualización da normativa sanitaria. 



Normativa para todo o evento

A mascarilla é obrigatoria en todo o recinto. Debe estar ben colocada, os 
cóbados e a papada non son lugares válidos. 

control de temperatura é obrigatorio para poder acceder ao evento.

 Utiliza xel desinfectante á entrada do recinto e durante a túa visita.

Só se pode acceder ao evento polas entradas habilitadas para este fin.

Evita tocar ollos, nariz e boca.

Non compartas obxectos de uso persoal.

Non se pode fumar en todo o recinto.

Debemos manter a distancia de seguridade en todo momento cos demAis.

Obrigatorio seguir a dirección dos sinais do chan. 

SE HAI ALGUÉN REALIZANDO UNHA COMPRA, AGARDA MANTENDO AS MEDIDAS DE SEGU-
RIDADE. DEBEMOS EVITAR AGLOMERACIÓNS. 

Este protocolo está suxeito a modificacións derivadas da actualización da normativa sanitaria. 



Normativa para participantes

Os e as participantes deberán manter a mascarilla ben colocada 
durante toda a xornada, entendéndose como excepción o momento 
de comer durante a pausa do mediodía.

Recoméndase que as persoas visitantes só accedan aos stands ata o 
mostrador, evitando entrar no interior. 

no caso de offrecer DEGUSTACIÓNS NO STAND, OS ALIMENTOS DEBEN SER 
MANIPULADOS CON luvas ADEMAIS DA MASCARILLA. 

Aconsellamos desinfectar os mostradores e produtos utilizados 
durante cada venda en cada visita, sempre na medida do posible 
para non deteriorar os produtos que se mostran no stand. 

Intentaremos manter a distancia para atender as persoas 
visitantes utilizando o sentido común e tendo en conta a ocupación 
dos stands lindeiros. Só se poderá atender a máis dunha persoa/
grupo de persoas se a distancia entre elas o permite. 

Intentaremos na medida do posible promover o pago por TPV e evitar 
o efectivo. 

Este protocolo está suxeito a modificacións derivadas da actualización da normativa sanitaria. 



Normativa para equipo

No stand de información poderá haber máximo 2 persoas á vez. 

Manteremos a raxatabla as medidas de seguridade sanitarias. 
Aos participantes e visitantes, como é normal, vailles custar 
adaptarse, polo que debemos dar exemplo. 

Se vemos agrupacións de persoas que non cumpRen as medidas de 
seguridade, educadamente procuraremos que separen o grupo. 
Se se siguen negando a cumprir as medidas, pedirémoslles educa-
damente que abandonen o recinto. Se a persoa/persoas non quere 
abandonar o evento, avisaremos ao PERSOAL DE SEGURIDADE. 

Como mínimo 2 veces durante cada quenda, visitaremos os stands 
para preguntar se precisan algo. Nestas visitas é importante 
recordar non tocar os mostradores e produtos para evitar que 
teñan que desinfectar máis do necesario. 

TRAS CADA ACTIVIDADE, UNHA PERSOA DO EQUIPO CONTROLARÁ QUE AS 
ZONAS SE ABANDONEN POLO LADO CORRECTO.

Este protocolo está suxeito a modificacións derivadas da actualización da normativa sanitaria. 




