RECOMANACIONS PER A LA CELEBRACIÓ DEL DIA DE TOTS SANTS
DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA I PARTICIPACIÓ
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1. Introducció
Dia 11 de març de 2020 l’OMS va declarar que la situació d’emergència ocasionada pel brot
epidèmic de covid-19 constituïa una pandèmia.
La pandèmia provocada per la covid-19 ha estat i encara és el major desafiament per a la salut
que hem conegut en el darrer segle. La seva dimensió ha obligat una gran majoria de països
a adoptar mesures excepcionals, i ha provocat tensions en els sistemes de salut i en els mercats a tot el món. El nostre país, com la resta del món, no ha estat aliè a aquesta realitat.
La covid-19 és una malaltia produïda per la infecció del virus SARS-CoV-2, que es transmet de
persona a persona mitjançant gotes respiratòries i el contacte directe o mitjançant superfícies
contaminades, i el risc de transmissió és proporcional a la proximitat i la intensitat de la interacció d’una persona infectada i una persona susceptible.
Els esdeveniments o activitats multitudinàries a l’aire lliure o en espais tancats amb gran nombre de persones poden contribuir a transmetre malalties com la covid-19 si no es prenen mesures adequades al nivell de risc de l’esdeveniment. Per aquest motiu, s’ha de preveure la
quantitat d’assistents, la intensitat del contacte entre aquests i la possible dificultat per mitigar
els riscs associats a la celebració del dia de Tots el Sants.
2. Objectiu
L’objectiu d’aquest document és establir una sèrie de recomanacions per als diferents cementeris de les Illes Balears per garantir que la celebració del dia de Tots Sants es dugui a terme
tenint en compte totes les mesures per fer front a la covid-19.
Així, cada recinte ha d’aplicar les recomanacions del present document atenent la tipologia i
les característiques del cementeri, sens perjudici que la normativa posterior o la situació epidemiològica impedeixin la celebració del dia de Tots Sants.
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3. Recomanacions per a la celebració del dia de Tots el Sants
3.1. Recomanacions i mesures de caràcter general


És obligatori complir en tot moment la mesura de manteniment de la distància de seguretat interpersonal, com a mínim d’un metre i mig, entre persones no-convivents. El
manteniment de la distància de seguretat no exceptua l’obligació d’adoptar mesures
alternatives de protecció física com l’ús de mascareta adequada i l’etiqueta respiratòria.



S’ha d’evitar l’aglomeració de persones a l’entrada i la sortida dels recintes, mantenint,
en tot cas, la distància de seguretat. Per això, es recomana que l’entrada i la sortida de
persones al recinte es faci de forma esglaonada i, si fos necessari, mitjançant un servei
de cita prèvia.



S’ha de controlar el nombre de usuaris que acudeixen al cementeri, i s’ha de tenir en
compte el següent:
o

Han de tenir prioritat a l’entrada les persones majors de 60 anys, les persones
amb alguna discapacitat i les persones que necessitin ajuda.

o

Sempre que sigui possible, s’ha de vigilar el recorregut d’entrada i sortida del
recinte per tal de dirigir el flux de persones que hi entren i surten, i evitar el contacte entre elles.

o

S’han de mantenir obertes les portes del recinte, sempre que sigui possible, a fi
d’evitar la manipulació d’agafadors, poms i similars.

o


Reduir com a mínim al 75% l’aforament màxim del recinte.

Convé informar els usuaris i el personal treballador de les mesures per fer front a la
covid-19 durant la celebració de la festivitat de Tots Sants abans d’acudir al recinte.
3.2. Mesures organitzatives



Sens perjudici de les mesures de protecció col·lectiva i individual, s’han d’adoptar les
mesures organitzatives següents, amb la finalitat d’evitar el risc de coincidència massiva de persones:
o

Només es permet accedir al recinte als grups d’un màxim de 10 persones, excepte en el cas de persones convivents, en què no s’aplica aquesta limitació. En
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tot cas, s’ha de respectar la distància mínima de seguretat interpersonal entre
els no-convivents i l’obligatorietat de l’ús de mascareta en totes les persones.
o

La permanència dels usuaris al recinte ha de ser la indispensable per dur a terme
la celebració del dia de Tots Sants, respectant l’horari establert per als diferents
espais.



S’han de col·locar cartells informatius als recintes amb les indicacions de seguretat relatives a la utilització correcta de les mascaretes i la higiene de mans, així com al manteniment de la distància interpersonal d’un metre i mig, i altres mesures, si cal. Aquests
cartells s’han de col·locar en zones visibles.



Traçabilitat dels usuaris. S’ha d’establir un sistema per identificar els usuaris als quals
recórrer en cas que la celebració s’hagi de cancel·lar o si fos necessari emetre un avís
posterior si s’hagués detectat algun risc sanitari relacionat amb la covid-19.



Cal disposar d’un dispositiu d’aïllament per atendre-hi els assistents que presentin
simptomatologia compatible amb la covid-19.



En cas d’incidència sanitària relacionada amb la covid-19 (ja sigui per incompliment de
la normativa vigent o perquè un usuari presenta símptomes compatibles amb la covid19), s’ha de preveure un canal de comunicació amb l’autoritat sanitària competent.



S’ha de controlar la capacitat màxima dels espais.



Es recomana suspendre els actes que puguin suposar la coincidència massiva de persones dins el recinte.



Es preveu que l’esdeveniment es pugui cancel·lar en qualsevol moment, si així ho ordenen les autoritats competents. S’estima que la cancel·lació podria donar-se fins a 24
hores abans de l’inici de la celebració. En cas de cancel·lació, els cementeris hauran de
romandre tancats durant els dies prevists a la celebració.
3.3. Mesures de protecció col·lectiva



Cal disposar de productes d’higiene, així com de gels hidroalcohòlics, que permetin a
totes les persones que accedeixen al recinte desinfectar-se adequadament les mans.



S’ha de respectar la distància mínima interpersonal de seguretat d’un metre i mig entre
les persones presents, tant als accessos com a la resta del recinte.
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S’ha d’intensificar la neteja i la desinfecció del recinte, tant prèviament com posteriorment al desenvolupament de la celebració del dia de Tots Sants. És també recomanable
tancar el recinte a migdia per fer les tasques de neteja i desinfecció.
3.4. Mesures de protecció individual



Els usuaris del recinte han d’extremar les mesures d’higiene respiratòria, com tossir
cobrint-se la boca amb un mocador o contra el colze flexionat, a més d’evitar tocar-se
els ulls, el nas o la boca.



S’ha de disposar de contenidors amb tapa i pedal al recinte per al material de rebuig.



L’ús de mascareta és obligatori, excepte en els casos indicats en la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 13 de juliol de 2020 per la qual es modifiquen mesures
concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per
Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la Covid-19, una vegada superada la fase 3
del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per l’Acord del Consell de
Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020.

4. Normativa relacionada amb la celebració del dia de Tots Sants
Es considera esdeveniment multitudinari aquell en el qual s’espera una assistència superior a
300 persones en espais a l’aire lliure o de 150 persones en espais tancats.
Dels esdeveniments i activitats multitudinàries no regulades de manera específica en altres
apartats del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front
a la Crisi Sanitària Ocasionada per la Covid-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la
Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de les Illes
Balears de 19 de juny de 2020, cal que l’autoritat sanitària n’avaluï el risc, de conformitat amb
el que preveu el document «Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en
el contexto de nueva normalidad por covid-19 en España», acordat per la Comissió de Salut
Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. En funció d’aquesta avaluació,
cada esdeveniment d’aquestes característiques ha de comptar amb l’autorització de la Direcció
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General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les
Illes Balears.
S’entén que la celebració del dia de Tots Sants no es regula específicament al Pla de Mesures
Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la Covid-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova
Normalitat, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020.
Per això, en el cas de superar la previsió de 300 persones en espais a l’aire lliure o de 150
persones en espais tancats, s’ha de presentar el protocol per a la celebració de Tos Sants on
constin les mesures per a fer front a la covid-19 junt amb la sol·licitud d'avaluació de risc davant
la Direcció General de Salut Pública i Participació.
Per a presentar la sol·licitud d’avaluació de risc amb el protocol, existeixen dues vies:


De manera telemàtica a través del següent enllaç: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do



De manera presencial, en el registre de la Direcció General de Salut Pública de 9:00h a
14:00h amb cita prèvia cridant al 971-17-73-83.

Aquesta normativa s’entén que és aplicable sense perjudici de normativa posterior.
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