
 

NORMATIVA RÀDIO TRINIJOVE 

PROTOCOL ESPECIAL COVID-19 

 

- AVÍS PER ENTRAR. L’edifici de la Fundació està tancat al públic, i per tant, serà 

necessari avisar per telèfon al 933 456 454 o al 650 263 131 a l’arribar per a poder 

entrar seguint el protocol establert. 

- MASCARETA OBLIGATÒRIA per accedir a l’edifici de la Fundació, per pujar les escales i 

per entrar a l’estudi de ràdio. Només es podrà treure en el moment de començar el 

programa i s’haurà de tornar a posar en el moment que acabi. Per a baixar les escales i 

sortir del recinte de la Fundació també serà obligatori l’ús de mascareta. 

- RENTAT DE MANS amb gel hidroalcohòlic a l’accedir a l’edifici de la Fundació. Tindrem 

el gel preparat a l’entrada i serà imprescindible rentar-se les mans per poder entrar. 

Després del programa, també serà recomanable tornar-se a rentar les mans aquí dalt 

abans de baixar. 

- PRESA DE TEMPERATURA a l’accedir a l’edifici. Per poder entrar s’haurà d’estar per 

sota de 38ºC. 

- DISTÀNCIA DE SEGURETAT de dos metres entre tots els integrants que formem part de 

la ràdio i amb els altres treballadors de la Fundació. Ens saludarem i acomiadarem 

respectant les distàncies i, dins l’estudi, intentarem no apropar-nos al tècnic de so més 

de l’estrictament necessari. Si, per causa de força major, ens hem d’apropar, primer 

cal posar-se la mascareta. 

- MÀXIM DE DUES PERSONES DINS L’ESTUDI. A banda del tècnic de so i sense cap 

excepció, només una persona podrà accedir dins l’estudi de ràdio. Mai hi podran haver 

més de dues persones.  

- ENTRAR TOTA LA ROBA I OBJECTES PERSONALS. Tot el que es porti: anoracs, jaquetes, 

bosses de mà, carteres, maletes, motxilles...s’haurà d’entrar dins l’estudi de ràdio, on 

hi hauran un espai preparat per deixar-ho tot. No es podrà deixar absolutament res en 

cap altre espai de l’edifici de la Fundació. 

- PROHIBIT ENTRAR A L’ESTUDI ABANS QUE ACABI EL PROGRAMA ANTERIOR. Serà 

recomanable no venir gaire abans de l’hora prevista d’inici del programa per poder 

accedir als estudis un cop hagin marxat ja les persones responsables del programa 

anterior sense creuar-nos ni a l’entrada ni a les escales. 

- ELS PROGRAMES HAURAN D’ACABAR 5 MINUTS ABANS. Serà necessari que els 

programes acabin 5 minuts abans de l’hora prevista per a poder realitzar el procés de 

desinfecció dels micròfons i la taula. Quan acabi el programa, s’ha de sortir amb la 

màxima celeritat possible del recinte de la Fundació. 

- PROHIBIT TOCAR ELS MICRÒFONS. Estan protegits per una bossa de plàstic que 

canviarem entre programa i programa. No es podran ni desconnectar ni canviar de 

lloc. 

- PROHIBIT MENJAR I BEURE en tot l’edifici de la Fundació. Dins l’estudi de ràdio ja ho 

estava, però aquesta prohibició ara s’estén a tot l’espai de la Fundació des de l’entrada 

pel carrer. 
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