
 

 

 
 

 

PROTOCOL PER A LA REOBERTURA DE L’ARXIU 
 

 

FASE 2 – OBERTURA AL PÚBLIC 

 
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 2: 

 

1) Els socis i les sòcies que vulguin realitzar treballs interns d’ordenació, classificació i 

descripció dels documents, ho podran seguir fent, amb les mateixes condicions i 

indicacions de la fase 1. Per venir a l’Arxiu, prèviament caldrà enviar per correu 

electrònic una petició de dia/dies i hora/hores a l’adreça: masmm@masmm.org. 

 

2) L’Arxiu obrirà al públic a partir del dia 11 de juny, tots els dijous i divendres de 6 a 8 

del vespre, amb només tres punts de consulta per tal de garantir les distàncies de 

seguretat. L’assistència a l’Arxiu serà acordada amb cita prèvia. 

 

3) Les persones interessades hauran de comunicar a l’adreça masmm@masmm.org, 

amb un mínim de 48 hores d’antelació, la sol·licitud d’accés a la consulta presencial, tot 

indicant el nom, el telèfon i la data preferent. Igualment, per facilitar la preparació del 

material, s’haurà de fer constar la documentació que es vol consultar.  

 

4) L’Arxiu respondrà com a màxim 24 hores abans del dia sol·licitat i indicarà el dia en 

què es podrà efectuar la consulta. S’atendran les peticions per rigorós ordre d’entrada. 

No es podrà demanar una segona data d’assistència fins que no s’hagi efectuat la 

primera.   

 

5) Dins l’Arxiu s’hauran de complir les mesures d’higiene bàsiques i essencials 

establertes pel Departament de Salut: 

 

• Cal netejar-se les mans sovint. Hi haurà solucions hidroalcohòliques a les 

estances. 

 

• Cal evitar tocar-se el nas, els ulls i la boca, durant i després de la manipulació de 

documents. 

 

• Cal accedir a l’Arxiu obligatòriament amb mascareta pròpia i cal utilitzar-la 

sempre. Només quan la persona estigui sola en una estança de l’Arxiu es podrà 

treure la mascareta. 

 

• Les consultes presencials sempre han de ser individuals, i cadascú ha de portar 

els seus propis estris d’escriptura 

 

 

 


