Tota la Comunitat Valenciana passa a la Fase 1

El comerç
detallista reobri

Hostaleria
i restauració

Mobilitat

El comerç minorista i de prestació de serveis
(en locals de menys de 400 metres quadrats)
pot reobrir sense necessitat de cita prèvia.
L’aforament no ha de superar el 30 % de la
capacitat del local.
Els mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària en la via pública (mercats ambulants) poden reobrir per a productes alimentaris i de primera necessitat.

Les terrasses dels establiments d’hostaleria
i restauració reobrin; s’hi permeten les reunions de fins a un màxim de 10 persones
per taula o agrupació de taules i es limita al
50 % el nombre de taules permeses.
S’ha de procurar el pagament amb targeta
o altres mitjans que no suposen contacte
físic entre dispositius i evitar, en la mesura
que siga possible, l’ús de diners en efectiu.
L’ocupació màxima dels lavabos serà d’una
persona.

Es podrà circular pels municipis que integren la província; només es podrà viatjar
a altres províncies diferents de la que es
residisca per les causes ja previstes en la
fase prèvia, és a dir: laborals, professionals,
assistència i cura de majors, retorn al lloc de
residència, motius sanitaris, causa de força
major o situació de necessitat o qualsevol
altra de naturalesa anàloga.
Les activitats esportives i de passeig es
mantenen en les franges horàries.

Noves mesures de
caràcter social

Activitats que reobrin
amb cita prèvia

Altres activitats
que es recuperen

Es pot mantindre contacte social en grups
reduïts de no més de 10 persones.

– Concessionaris d’automoció.

Reobrin amb limitacions d’aforament:
– Biblioteques.
– Actes i espectacles culturals. Els llocs
tancats han de tindre un 1/3 d’aforament i
en els oberts, cal estar-hi asseguts. En els
dos casos, el límit màxim és de 30 persones.
– Museus (1/3 d’aforament).
– Els hotels i allotjaments turístics reobrin,
però mantenen les zones comunes tancades.
Les empreses registrades poden realitzar
turisme actiu i de naturalesa en grups limitats de 10 persones màxim.
Es poden realitzar activitats esportives individuals en centres esportius, amb cita prèvia,
sense contacte físic ni ús de vestidors.
L’activitat del sector agroalimentari i pesquer es recupera amb les mateixes limitacions que regeixen el comerç minorista.

Les persones que residisquen en un mateix domicili poden compartir un mateix
vehicle privat.
Es permeten vetlatoris i soterrars amb
un límit màxim de 15 persones.
Els llocs de culte es reobrin, sempre que no
se supere un terç de l’aforament que tenen.

– Estacions d’inspecció tècnica de vehicles
(ITV).
– Centres de jardineria i vivers de plantes.
– Les entitats concessionàries de joc públic
d’àmbit estatal, excepte les que es troben
en centres comercials.

Informa’t a:
infocoronavirus.gva.es

#EstemAmbTu

900 300 555

Informació
sobre l’ús
de màscares

QUAN ÉS OBLIGATÒRIA LA UTILITZACIÓ DE
MÀSCARES?
L’ús de màscara és obligatori per a tots els usuaris del transport amb
autobús, metro, tramvia, ferrocarril, aeri o marítim.
A més, en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, podran
desplaçar-se dues persones per cada fila de seients, sempre que
utilitzen màscares i respecten la màxima distància possible entre
els ocupants.

COL·LOCACIÓ DE LA MÀSCARA

Llavar-se les mans amb aigua i sabó o fregar-les amb una solució hidroalcohòlica.

Col·locar-se la màscara minuciosament
perquè cobrisca la boca i el nas, i nugar-la
fermament perquè no hi haja espais de separació amb la cara.

No tocar-la mentre es porte posada.

Llevar-se-la amb la tècnica correcta (desnugant-la o llevant les gomes de les orelles).

Després de llevar-se o tocar inadvertidament una màscara usada, llavar-se les mans
amb una solució hidroalcohòlica o amb aigua i sabó.

Quan la màscara estiga humida, substituir-la per una altra neta i seca.
No reutilitzar les d’un sol ús i llançar-les
immediatament una vegada utilitzades.

QUAN ÉS RECOMANABLE LA
UTILITZACIÓ DE MÀSCARES?

MÀSCARES
HIGIÈNIQUES

Les màscares són recomanables principalment davant de la
sospita d’infecció per COVID-19 o quan es tenen símptomes
relacionats amb el virus com febra, tos, esternuts o falta d’aire.
Les màscares poden ser especialment eficaces en les situacions
en què no és possible mantindre les mesures de distanciament,
com en botigues de comestibles, farmàcies, etc.

Són un producte d’ús individual, que cobreix la boca, el nas i la
barbeta, proveït d’un arnés que pot envoltar el cap o subjectar-se
en les orelles.
No són reutilitzables. Estan destinades per a usar-les només una
persona, preferiblement durant un procediment únic, i es poden
usar diverses vegades només si l’ús es produeix en espais de temps
molt reduïts, i per un màxim de 4 hores.
Quan la màscara estiga humida s’ha de substituir per una altra neta
i seca.

Informa’t a:
infocoronavirus.gva.es

#EstemAmbTu

900 300 555

