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Protocol d’ús dels instruments de vent  davant l’exposició als 
SARS-CoV-2 (Coronavirus)  
________________________________________________________ 
 
Aquest protocol estableix el procediment per l'ús dels instruments de vent de l’ESMUC, la 
forma en què s'han de manipular  i tot allò relacionat amb la coordinació del seu ús durant el 
període d’afectació del covid-19 i que s’anirà actualitzant segons els estats de funcionament 
de l’ESMUC. 

 

Aspectes generals del pla de contingència davant l’exposició als SARS-CoV-2 
(Coronavirus) 

• Limitar l'aforament de les aules/sales per garantir la distància de seguretat. Cal 

utilitzar l’aula de manera individual. En el cas que a dins hi hagués més d´una 

persona, és important mantenir la distància de prevenció recomanada (2 m.). 

• Assegurar la ventilació de tots els espais. 

• L’ús de mascareta s'haurà de suplir per una bona higiene de mans, un augment en 

la distància de seguretat i l’ús de pantalles. 

Aspectes específics del pla de reobertura de l’ESMUC 

Usuaris 

El usuaris dels espais seran aquells que necessitin l'ús d’aquests instruments i es regularan 

pel protocol d’entrada i sortida de l’ESMUC. 

Espais 

Els espais afectats seran tots aquells seran tots on s’utilitzi un instrument de vent. 

Caldrà preparar l’espai de manera que es produeixin els moviments mínims imprescindibles 

per al desenvolupament de l’activitat. 

Per exemple, on deixar el l’instrument, l’estoig, fundes, estris de neteja, recipients per al 

líquids de la cavitat bucal. 

Analitzar les diverses formacions musicals envers l’aforament a les aules. 

Horaris 

L’horari d’aquests espais anirà establert pel sistema de reserva d’espais de l’ESMUC 

Equipament aportat per l’ESMUC 

• Mascareta (que sigui fàcil de posar i treure) 

• Gel hidroalcohòlic 

• Rotllo de paper d´un sol us  

• Baieta de fibra o drap de cotó  

• Agent desinfectant  

• Kit individual 

• Recipient propi pels residus líquids de l'instrument 
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KIT COVID-19 : S’aconsella a l’usuari disposar d’un kit de neteja propi 

Serveis de neteja i desinfecció associats :  

Com a mínim un just abans de l'obertura del centre  al matí, i un altre durant el dia 

rotativament amb els productes i el procediment indicats. 

 

Procediment 

El procediment es divideix en quatre fases  

⏰ Abans d´entrar a l´aula  

1. Netejar-se les mans al lavabo amb aigua i sabó 

2. Puntualitat: Estar davant l’aula 5 minuts abans de la l’inici de la reserva respectant 

les distàncies de seguretat i mentrestant: 

3. En el punt d'higiene aplicar gel hidroalcohòlic a les mans i deixar-lo assecar. 

4. Agafar paper del punt de desinfecció i polvoritzar-lo (no mullar) amb agent 

desinfectant de superfícies. 

5. Entrar i obrir la porta i el llum amb el paper. 

6. En cas que sigui necessari, agafar una pantalla de protecció del punt de recollida. 

⏰ A dins de l´aula  

7. Ocupar la posició indicada per mantenir la distància de seguretat per als instruments 

de vent i el mobiliari situat. 

8. Deixar l’estoig i el recipient de líquids a terra, en un lloc estratègic per als descansos. 

9. Netejar amb el paper els punts de contacte amb la cadira, el faristol i el mobiliari que 

faci servir i guardar el paper. 

10. Obrir l’estoig i agafar l’instrument. 

11. Netejar l’instrument amb el kit individual propi (habitual per evitar residus). 

12. Treure’s la mascareta.  

13. Utilitzar l’instrument. 

14. Posar-se la mascareta quan es deixa de tocar i al finalitzar la sessió. 

15. Netejar l’instrument amb el kit individual propi (habitual per evitar residus). 

16. Desar l’instrument a l’estoig. 

⏰ Abans de sortir de l´aula  

17. Retornar el mobiliari al seu lloc (es pot utilitzar el paper guardat amb l’agent 

desinfectant). 

18. Puntualitat: Sortir de l’aula 5 minuts abans de la finalització de la reserva agafant el 

pom amb el paper. 

⏰ Després de sortir de l'aula 

1. Retornar la pantalla al seu lloc 

2. Llençar el paper al cubell del punt d'higiene. 

3. En el punt d'higiene, aplicar gel hidroalcohòlic a les mans i deixar-lo assecar. 
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NOTES IMPORTANTS 

No utilitzar productes que puguin malmetre el vernís ni les claus. 

No compartir embocadures, canyes, tudells... 

Utilitzar el propi instrument o el cedit per l’ESMUC. 

L'aigua de l’instrument caldrà dipositar-la en un recipient propi que es pot buidar 

als lavabos i mai a les papereres. 

Si no toquem, ens posem la mascareta. 

 

Particularitats :  

• Tenir en compte la distància i posició de seguretat dels instruments de vent tocant en 

conjunt. 

• Tenir en compte la distància i posició de seguretat dels instruments de vent tocant 

sol i impacte a l’entorn (mobiliari, parets, cortines ...) 

• No hi haurà intercanvi d'instruments mitjançant el servei de préstec intern i es 

cediran instruments individualment amb aplicació de quarantenes (7 dies entre 

cessió i cessió). 

 

Aspectes generals dels espais   

• Cal tenir l´aula reservada a ASIMUT prèviament per poder-hi accedir. 

• Cal fer un bon ús dels instruments, del mobiliari i de tot el material proporcionat per 

l’ESMUC seguint la guia habitual d'espais amb pianos, prioritzant les modificacions 

de funcionament que estableixi aquesta protocol. 

• No es poden deixar efectes personals dins l’aula. 

• No utilitzar el mobiliari precintat. 

• En cap cas es pot treure l’equipament instrumental audiovisual o mobiliari assignat a 

l’aula. 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Enllaços d’interès :  

 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007800?query=featured_home 

https://first10em.com/aerosols-droplets-and-airborne-spread/ 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007800?query=featured_home
https://first10em.com/aerosols-droplets-and-airborne-spread/
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https://www.unlv.edu/music/instrument-hygiene 

https://www.unlv.edu/music/dept-owned-instruments 

https://www.volkweinsmusic.com/pages/special 

https://www.nfhs.org/articles/covid-19-instrument-cleaning-guidelines/ 

https://www.mia.org.uk/2020/03/covid-19-advice-for-the-musical-instrument-industry/ 

https://www.nammfoundation.org 

http://www.note-worthyexperiences.com/blog/covid-19-update-and-musical-instrument-

hygiene 

http://www.progressivemusiccompany.com/covid-19-precautions/ 

https://www.musicradar.com/news/coronavirus-practical-advice-for-musicians-hygiene-

contracts-and-more 
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