
 
 
 
 

 
PROTOCOL PER A LA REOBERTURA DE L’ARXIU 

 
 
FASE 1 – OBERTURA INTERNA 

 
Seguint les instruccions de les autoritats sanitàries per fer front a l’epidèmia del 
Covid19, l’Arxiu del Museu Arxiu de Santa Maria estableix aquest protocol de 
reobertura pel temps de vigència de la fase 1: 
 
1) Només assistiran a l’Arxiu els socis i les sòcies que vulguin realitzar treballs interns 
de preparació dels espais i d’ordenació, classificació i descripció dels documents.     
 
2) La persona que en els darrers 10 dies hagi tingut símptomes com ara tos, febre, 
dificultat respiratòria, malestar general, calfreds, mal de gola, etc., no pot venir a 
l’Arxiu. Tampoc no hi pot venir cap persona que en els darrers 10 dies hagi estat a 
menys de 2 metres d’algun cas confirmat per Covid19 mentre tenia símptomes. 
 
3) El treball intern de socis i sòcies serà possible de forma esglaonada i amb concertació 
prèvia d’assistència per evitar la concentració excessiva de gent. Es podrà assistir a 
l’Arxiu a partir del dilluns 1 de juny. Caldrà fer petició de dia/dies i hora/hores per 
correu electrònic a l’adreça: masmm@masmm.org. 
 
4) L’atenció als usuaris externs serà només no presencial: les sol·licituds es faran com 
és habitual per mitjà de correu electrònic: masmm@masmm.org. Sempre que sigui 
possible, s’atendran les sol·licituds de consulta facilitant reproduccions digitals. No està 
prevista la consulta presencial d’usuaris externs fins que no entrem en la fase 2. 
 
5) Els socis i les sòcies que treballin a l’Arxiu en la fase 1 hauran de complir les 
mesures d’higiene bàsiques i essencials establertes pel Departament de Salut: 
 

Cal netejar-se les mans sovint quan es toquin interruptors, mànecs, lavabos, 
baranes, taules, cadires i prestatgeries.  
 
Abans i després de la manipulació de paper i caixes de cartró, caldrà netejar-se 
les mans amb aigua i sabó, o amb solucions hidroalcohòliques que hi haurà a 
les estances. 
 
Cal evitar tocar-se el nas, els ulls i la boca, durant i després de la manipulació 
de documents. 
 
Cal utilitzar mascareta sempre. Només quan la persona estigui sola en una 
estança de l’arxiu es podrà treure la mascareta. 
 
A cadascuna de les estances de l’Arxiu hi haurà dispensadors de gel de solució 
hidroalcohòlica, un producte desinfectant per netejar els llocs on s’ha treballat i 
paper d’un sol ús per assecar les superfícies del mobiliari. 



 
6) Es farà un ús individual de la documentació que es treballa, per assegurar que la 
manipula una única persona i d’aquesta manera evitar el risc de contagi. 
 
7) A cada estança del Museu Arxiu hi podrà treballar únicament una persona, a 
excepció de la biblioteca, on hi podran treballar un màxim de tres persones.  
 
8) Caldrà marcar les caixes o els documents consultats amb post-its de colors amb la 
indicació de la data en què han estat manipulats, per deixar en quarantena de 24 hores 
la documentació. En els post-its caldrà indicar també el nom de la persona que ha 
manipulat els materials. 
 
9) Preferentment, cada persona utilitzarà les eines pròpies per treballar: bolígraf, llapis, 
goma, portàtil, etc. Es recomana portar el mínim de material provinent de fora l’Arxiu. 
Tot i això, hi haurà, a banda de post-its, bolígrafs i llapis a disposició, però caldrà 
netejar-los cada vegada que s’utilitzin. 
 
10) No es podrà compatir l’ordinador ni la impressora ni el telèfon de l’entitat. Si de 
cas, caldrà netejar aquestes eines cada vegada que les utilitzi una persona diferent. 
 
11) No es pot fer cap tipus de neteja o tractament directe dels documents amb 
solucions desinfectants (alcohol, lleixiu, sabó o altres solucions líquides o 
vaporitzades), ja que en farien malbé el suport. 
 
12) Un cop acabada la feina, caldrà fer neteja i desinfecció de les superfícies sobre les 
quals s’hagi treballat amb el producte desinfectant que hi haurà a l’estança.  
 
13) Cal mantenir periòdicament desinfectats i higienitzats els espais de consulta. Cal 
estar atents a la ventilació constant i permanent de l’edifici. 
 
 
 
 
 
 
 


