NOVES MESURES PER A CONTINDRE
L A PROPAGACIÓ DE L A COVID-19
A L A COMUNITAT VALENCIANA
L’evolució de la transmissió del coronavirus en els
últims 14 dies i la pressió creixent en el sistema sanitari han portat la Generalitat Valenciana, atenent els
informes tècnics, a adoptar noves mesures excepcionals i transitòries.
En aquestes es té en compte que la major part dels
últims brots procedeixen de l’entorn social i familiar,
i es produeixen en horari nocturn, en reunions, festes
i oci no reglat; les mesures no afecten la major part de
l’activitat econòmica i laboral.
Aquestes mesures són addicionals a les vigents, i
estaran en vigor fins a les 23.59 h del 9 de desembre
de 2020.

Circulació de les persones.

Jardins i altres espais d’esplai a l’aire lliure
- Estaran oberts només de 08.00 h a 22.00 h.

Hostaleria i restauració
- L’horari de tancament serà, com a màxim, a les
00.00 h, sense que es puguen acceptar comandes a
partir de les 23.00 h.
- El consum serà sempre en taula, tant en interior com
en terrassa, amb un màxim de 6 persones per taula.
- La mascareta serà obligatòria excepte en el moment
de la consumició.

La circulació i permanència en vies i espais públics es limita de 00.00 h a 6.00 h, amb les excepcions següents:
- Anada i tornada al treball.
- Assistència a centres sanitaris o farmacèutics.
- Assistència i cura a persones majors, persones
menors, persones dependents, persones amb diversitat funcional o persones especialment vulnerables.

Venda i consum d’alcohol
- Venda prohibida entre les 22.00 h i les 08.00 h,
en tota mena d’establiments.
- Es prohibeix el consum d’alcohol en la via pública,
excepte en els establiments d’hostaleria i restauració.

Reunions familiars i socials
- Es limiten a un màxim de 6 persones, tant en espais
públics com privats, excepte per a convivents.
- Es recomana reunir-se en espais oberts i ventilats,
ajornar les reunions no imprescindibles i limitar en
general l’activitat social.
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