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Reforç de mesures
durant els esdeveniments

Estem preparats. Hem reforçat el CCIB amb noves mesures de seguretat i higiene  
davant l’actual situació originada per la crisi de la COVID-19. El nostre principal ob-  
jectiu és la seguretat de tots els organitzadors d’esdeveniments, els expositors, els  
delegats i el personal que treballa a les instal·lacions. Per això, hem elaborat aques-  
ta «Guia sanitària» per assegurar que el teu esdeveniment tingui lloc en les millors  
condicions. La guia conté diferents aspectes:

   1) Protecció de les persones
   2) Higiene del recinte
   3) Distància física i accessos
   4) Senyalètica i comunicació
   5) Nous serveis adaptats
   6) Restauració

A més, el nostre equip disposa de formació específica per aplicar els protocols que  
s’han dissenyat i podran gestionar qualsevol situació que es pugui presentar abans,  
durant i després de l’esdeveniment. Ens veiem a Barcelona!
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Protecció de les persones

Ús de la mascareta per als empleats i proveïdors durant l’es-  
deveniment. Ús de la mascareta per als clients organitzadors i  
delegats.

Control automàtic d’aforaments.

Reforç de el personal sanitari i zona d’aïllament per a partici-  
pants amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 fins  
a l’arribada dels serveis de salut.

Equips adaptats (gel hidroalcohòlic, mascareta) per a tots els  
empleats i proveïdors. Dispensadors de gel hidroalcohòlic a  
totes les entrades i llocs estratègics del recinte.
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Higiene del recinte

Nous plans de neteja i desinfecció de les àrees de contacte: regis-  
tre, banys, ascensors, escales mecàniques, portes, interruptors, mo-  
biliari d’ús comú...

Monitorització de la renovació de l’aire en cada un dels espais de  
l’esdeveniment.

Obertura permanent de portes en tots els casos possibles.

Reforç de la neteja a les sales de reunions: mobiliari, equips audio-  
visuals i IT.

Tractament especial de residus (mascaretes i guants).

Neteja i desinfecció completa abans de la reobertura de centre.
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Distància física i accessos

Fomentar la distància social d’1,5 metres.

Màxima reducció de punts de contacte amb el públic, particular-  
ment en les zones de recepció, àrees de lliurament, espera i reco-  
llida, control de seguretat...

Sistemes de mesurament i monitorització de fluxos de perso-
nes.

Reorganització dels espais i capacitats de les sales i l’audito-  
ri; aforaments màxims en cada espai, segons la normativa vi-  
gent.
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Senyalètica i comunicació

Rutes i circuits de trànsit unidi-  
reccional amb marques a terra i  
senyalització adaptada.

Senyalètica visible  
sobre mesures de  
seguretat i higiene  
als lavabos, regis-
tres, entrades i sor-  
tides, zones de res-  
tauració... 

Comunicació per àudio i vídeos en pantalla per llançar  
recordatoris sobre les barreres físiques, les bones pràc-  
tiques d’higiene i el distanciament social.

Señalética en el suelo para recordar la distancia física.

RECOMANACIONS D’HIGIENE
RECOMENDACIONES DE HIGIENE

HYGIENE RECOMMENDATIONS

Ús obligatori de la mascareta
Uso obligatorio de la mascarilla

Mandatory use of face mask  

Disposa de gel desinfectant 
a diferents zones de l'edifici

Dispone de desinfectante 
en diferentes zonas del edificio

 Hand sanitizers are widely 
available throughout the building 

Renteu-vos les mans amb 
freqüència amb aigua i sabó

Lávese las manos con 
frecuencia con agua y jabón 
Wash your hands frequently 

by using soap and water

Respecti la distància de seguretat
Respete la distancia de seguridad

 Respect security distance

Si tus o esternuda, cobreixi’s la boca 
i el nas amb el colze o un mocador 

Si tose o estornuda, cúbrase la boca 
y la nariz con el codo o un pañuelo 

When sneezing, cover your mouth and 
nose with your elbow or a tissue

Si no es troba bé, busqui 
assistència mèdica a la infermeria 
Si no se encuentra bien, busque 

asistencia médica en la enfermería 
If you feel unwell, please seek 

medical attention at the First AID room

Infermeria del CCIB | Enfermería del CCIB | CCIB First Aid Service

00 34 638 774 735
00 34 933 562 318

GEL DESINFECTANT 
GEL DESINFECTANTE

HAND SANITISER
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Nous serveis adaptats

Instal·lació de panells de plexiglàs i barreres físiques en diferents  
espacis.

Retransmissió d’esdeveniments i plató virtual. Solucions híbrides per  
compensar el descens d’assistents i involucrar els participants en línia.

Sistemes de control  
temperatura

Neteja i desinfecció  es-
pecial d’estands

Solucions tècniques per a les acreditacions i registres en línia.

Túnel de desinfecció, armaris UV-C, catifes desinfectants...

Personalització de màs-  
cares i senyalètica
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Restauració

Adaptació de l’oferta gastronòmica, lunch-bag per emportar,  
ordres en línia...

Pagament contactless.

Certificació ISO 22000:2018 de Seguretat Alimentària

Redisseny de les zones de restauració, distàncies entre les  
taules i cadires, bufet servit de forma individual, opció bufet  
servit per cambrers...
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Certificaciones

Membres fundadors del  
Capítol Ibèrico del Green  
Meeting Industry Council  

(GMIC)

Cofundadors del Barcelona  
Fòrum District, àrea urbana  

socialment responsable

Membres del pacte  
mundial o The Global  

Compact

Tot el nostre paper està  
certificat pel Forest  

Stewardship Council

Certificació mediambiental  
europea Eco Management  
and Audit Scheme (EMAS)

Certificació ISO 14001 de  
gestió ambiental de les  

organitzacions

Certificació ISO 20121 de  
gestió d’esdeveniments  

sostenibles

Certificació ISO  
22000:2018 de seguretat  

alimentària
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Biosphere commited  
entity

Safe Travels del World  
Travel & Tourism Council  

(WTTC)



A punt per reunir-nos
i desitjant donar-te la benvinguda de nou!
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