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El PROCICAT aprova noves mesures de reducció de la interacció
social i la mobilitat a tot Catalunya

Dimecres 14 d'octubre de 2020

La Generalitat ha anunciat avui noves mesures per a la reducció de la interacció
social i la mobilitat amb l’objectiu de contenir els contagis en aquesta segona onada
de la COVID-19 a tot Catalunya.

Aquestes disposicions, aprovades pel PROCICAT, seran vigents durant 15 dies a
partir de divendres, 16 d’octubre, un cop hagin estat ratificades judicialment i
publicades al Diari Oficial de la Generalitat.

Comerç i restauració

Bars i restaurants tancats al públic. Només poden oferir lliurament a domicili
o recollida de comandes per emportar a l’establiment amb cita prèvia.
Consulteu establiments a Castellar a www.castellarvalles.cat/cuinesobertes
Aforaments del 30% a comerços, centres comercials i mercats no sedentaris.
A farmàcies, ortopèdies, òtiques i centres de veterinària, l'aforament pot ser
del 50%.
Distància entre clients d’1,5 metres. Si no és possible, només 1 client a
l’interior de l’establiment.
Sistemes de control d’accés i aforaments en establiments de més de 400
metres quadrats.
Es prohibeixen els serveis de tractament de bellesa excepte perruqueries.
Se suspenen les fires comercials.

Activitat social

Àmbit laboral i professional

Les empreses hauran de prioritzar el teletreball i les reunions telemàtiques. Si
no és possible, cal aplicar mesures per garantir la distància de seguretat:
entrades i sortides esglaonades, flexibilitat horària, renovació de l'aire abans i
després de la jornada laboral, etc.
Se suspenen congressos i convencions.

Transport i mobilitat

Educació

Es mantenen oberts el centres d’educació infantil, primària i secundària.
A Les universitats la docència teòrica passa a ser virtual.
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Es mantenen les activitats de lleure infantil i juvenil, incloses les
extraescolars, les activitats d’intervenció socioeducativa i el transport escolar,
d’acord amb els plans sectorials existents.

Cultura

Esports i lleure

Equipaments esportius de caràcter lúdic oberts amb aforaments limitats al
50%, cita prèvia i control d’accés.
Competicions esportives no professionals ajornades durant 15 dies. No se
suspenen entrenaments.
Tancament de pistes poliesportives a l’aire lliure sense capacitat de control
d’aforament.
Parcs i jardins públics i àrees de jocs infantils oberts fins a les 20 h.
Se suspèn l’obertura de parcs i fires d’atraccions, sales de joc, casinos i
bingos.
Es mantenen tancats els locals i establiments d’oci nocturn.
Se suspenen les festes majors.
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