C O R O N A V I R U S

ACTIVITATS EN LA FASE 1
DE DESESCALADA
Tota la Comunitat Valenciana es troba des del dilluns 18 de maig en Fase 1:

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo del Ministerio de Sanidad
Orden SND/414/2020, de 16 de mayo del Ministerio de Sanidad
Veure disposició final segona, punt 9, Annex Unitats Territorials

MOBILITAT
Es podrà circular pels municipis que integren la província a la qual es pertany
a efectes del procés de desescalada i no es permetrà viatjar a altres províncies
diferents de la de residència, excepte per les causes ja contemplades
anteriorment: motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de
tornada al lloc de residència familiar, assistència i cura de majors, persones
depenents o persones amb discapacitat, causa de força major o situació de
necessitat o qualsevol altra d'anàloga natura.

INDICACIONS GENERALS
Qualsevol activitat permesa haurà de desenvolupar-se en condicions de
seguretat, autoprotecció i distanciament social.
L'ús de les màscares fora de la llar és convenient i altament recomanable quan
no puga garantir-se el distanciament social. Són obligatòries si has d'usar el
transport públic.
Tots els locals i altres establiments, així com l'equipament, de les activitats
permeses hauran de ser periòdicament desinfectats i higienitzats.

C O R O N A V I R U S

Es permet l'ús compartit de vehicles privats limitat a dues persones per cada fila
de seients, i amb màscara. No obstant això, les persones que residisquen en el
mateix habitatge podran compartir, sense que siga necessari l'ús de màscara, un
mateix vehicle.
En el cas de les motos (conductor i passatger) és obligatori l'ús de guants i casc
integral amb visera o màscara, si no es conviu al mateix domicili.
Si tens símptomes compatibles amb coronavirus has d'aïllar-te i quedar-te a casa,
telefona al 900 300 555 o sol·licita cita amb el teu centre de salut a través de la
web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública o de l'App GVA.

NOVES MESURES DE CARÀCTER SOCIAL
Es pot mantindre contacte social en grups reduïts de no més de 10 persones.
Les persones que residisquen en un mateix domicili poden compartir un mateix
vehicle privat
Es permeten vetlatoris i soterrars amb aforament màxim de 15 persones.
Els llocs de culte reobrin, sempre que no se supere un terç del seu aforament

EL COMERÇ MINORISTA REOBRI +INFO
El comerç minorista i de prestació de serveis (menys de 400 metres quadrats)
pot obrir sense necessitat de cita prèvia
Ha de reduir al 30% l'aforament dels seus locals
Els mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària en la via pública (mercats
ambulants) per a productes alimentaris i de primera necessitat s'adapten a la
nova regulació (Fase 1)
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TORNEN LES TERRASSES EN HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

+INFO

Les terrasses dels establiments d'hostaleria i restauració reobrin,
permetent-se les reunions de fins a un màxim de 10 persones i limitantse 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, evitant, en la mesura que siga
possible, l'ús de diners en efectiu
L'ocupació màxima dels serveis serà d'una persona

ALTRES ACTIVITATS QUE ES RECUPEREN
Reobren amb limitació d'aforaments:
Biblioteques
Actes i espectacles culturals (en llocs tancats o oberts amb 1/3 d'aforament
i un màxim de 30 persones)
Museus (1/3 d'aforament)
Les empreses registrades poden realitzar turisme actiu i de natura en grups
limitats de persones.
Els hotels i allotjaments turístics reobrin però amb les zones comunes
tancades.
Es poden realitzar activitats deportives individuals en centres deportius, però
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.
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ACTIVITATS AMB CITA PRÈVIA
Reobrin, però amb cita prèvia:
Els concessionaris d'automoció
Les estacions d'Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV)
Els centres de jardineria i vivers de plantes
Les entitats concessionàries de joc públic d'àmbit estatal, a excepció
d'aquells que es troben ubicats dins de centres comercials

*(Esta fitxa s'ha elaborat a partir de la informació emanada de les distintes autoritats sanitàries del nostre país i de la
nostra comunitat autònoma, i té vigència des del 18 de maig de 2020)

