
Pla de contingència 
davant la COVID-19

#Firasegura



Ús obligatori de mascareta per a totes les persones a
partir de 6 anys, a l’interior del recinte, incloent-hi
accessos, zona d’exposició, zones de serveis i activitats.

Es disposaran punts de subministrament de gel
hidroalcohòlic gratuït a l’abast de totes les persones
assistents a la fira.

Es vetllarà per la distància física de seguretat mínima
d'1,5 m a tot arreu, als espais i control d'accessos.

Mesures de caràcter general #Firasegura



Com a mesura de seguretat i amb l'objectiu de reduir l'ús
de plàstics, els expositors us identificareu amb un
braçalet de Vicfires personal i intransferible.

Es delimitaran els circuits i sentits de circulació i
s'habilitaran diferents entrades. Les taquilles s'instal·laran
fora del recinte Firal. Hi haurà una entrada a la Fira i una
entrada pel Mercat d'Ocasió. 

Es fomentarà la reserva d'entrada anticipada a través de
la web www.vicfires.cat o a través de l'APP Vicfires Virtual
per tal d'evitar cues a les taquilles.

Control d'aforament real i al moment, del recinte firal, del
Mercat d'Ocasió i de l'Espai Fòrum. S'instal·laran
pantalles informatives a la Fira i a l'APP de Vicfires
Virtual.

El visitant de la Fira s'haurà de guardar l'entrada fins al
moment de la sortida de la Fira per tal que es pugui
escanejar el tiquet i garantir un bon control de
l'aforament.

Es recolliran les dades bàsiques com nom, telèfon i DNI de
tots els visitants com a mesura de seguretat per tal de
garantir una bona traçabilitat.

Enguany no es facilitaran braçalets per entrar i sortir de la
Fira per tal de garantir un bon control de l'aforament.

#FiraseguraMesures d'accés a la Fira

No s'admetran pagaments en efectiu. Només es podrà
pagar amb targeta de crèdit o dèbit.



#FiraseguraPlànol i circuits Fira de la Muntanya 2020
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El servei de neteja de la Fira s'ampliarà durant els
muntatges i desmuntatges i els dies de la Fira.

Es delimitarà un circuit d'un únic sentit amb l'objectiu de
garantir les mesures de seguretat i donar visibilitat a tots
els expositors.

L'empresa expositora és la responsable de vetllar per la
seguretat del seu espai. Tanmateix, hi haurà una figura
que serà gestora COVID que farà tasques d'informació i
prevenció davant de possibles aglomeracions, etc.

Cada estand tindrà un aforament limitat. El nombre de
persones, estarà retolat perquè sigui visible per a tothom. 

L'Organització cedirà m2 extres de seguretat gratuïts a
cada expositor per tal d'afavorir el distanciament i el flux
de persones.

#FiraseguraMesures específiques Fira



Les conferències i activitats que es portin a terme a
l'Espai Fòrum (Auditori) es retransmetran en streaming
en directe a través de l'APP Vicfires Virtual.

Es fomentarà la prèvia inscripció a les xerrades i
conferències a través de l'APP Vicfires Virtual i la web
www.vicfires.cat.

L'espai i el mobiliari de l'Auditori es netejarà i
desinfectarà abans de cada sessió.

L'aforament actual és de 60 persones. Aquest nombre es
podrà modificar d'acord les recomanacions de les
autoritats sanitàries del moment.

#FiraseguraMesures específiques Auditori



S'habilitaran més dies per espaiar la recepció del material
del Mercat d'Ocasió.

El Mercat d'Ocasió es tancarà de 14h a 15h per neteja i
desinfecció de l'espai i dels productes.

No s'admetran pagaments en efectiu. Només es podrà
pagar amb targeta de crèdit o dèbit.

#FiraseguraMesures específiques Mercat d'Ocasió

Renovació d'estocs tot el cap de setmana.

Hi haurà un gestor COVID que farà tasques d'informació i
prevenció davant de possibles aglomeracions, etc.



#Firasegura

Organisme Autònom de Fires i Mercats
Edifici El Sucre, 2a planta 
Plaça 1 d'octubre
08500, Vic

938 833 100
fires@vic.cat
www.vicfires.cat


