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S'han de respectar sempre les mesures de seguretat  i  higiene, com
també el manteniment de la distància mínima de seguretat d'almenys 2
metres, en grups d'un màxim de 10 persones. 
 
És  recomanable  l'ús de mascareta. Durant aquests contactes socials
amb tercers no convivents hauran de respectar-se les mesures de
seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries.
 
Es permeten els desplaçaments a municipis de la regió sanitària que
estiguin en Fase 1.
 
Es pot utilitzar el vehicle privat per a un màxim de 9 persones sempre
que convisquin en el mateix domicili. Quan no sigui així, podran viatjar
2 persones en cada fila i sempre amb mascareta. 
 
Es permet l'assistència a llocs de culte sempre que no se superi un terç
del seu aforament mantenint la distància de seguretat d'almenys, 2
metres entre les persones.
 
Les vetlles i enterrraments podran realitzar-se amb un límit màxim de
15 persones en espais a l'aire lliure o 10 persones en espais tancats.
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MESURES SOCIALS
NORMES D'APLICACIÓ PER A LA FASE 1

No podran fer ús d'aquestes condicions les persones que presentin
símptomes, estiguin en aïllament domiciliari o en quarentena per
un diagnòstic per COVID-19 o ser contacte estret.
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No podran fer ús d'aquestes condicions les persones que presentin
símptomes, estiguin en aïllament domiciliari o en quarentena per un
diagnòstic per COVID-19 o ser contacte estret.

S'autoritza la  reobertura  al públic de les terrasses dels establiments
d'hostaleria i restauració limitant-se al 50% de les taules ja autoritzades. 
 
L'Ajuntament de Canyelles  podrà  autoritzar les sol·licituds d'ampliació
del  nombre  de taules, respectant sempre la  distància  mínima de 2 metres
entre les taules.
 
S'autoritzen les reunions en terrasses fins a un màxim de 10 persones per
taula o agrupació de taules, respectant la  distància  mínima de seguretat
interpersonal.
 
Per a la prestació del servei de les terrasses s'hauran de portar a terme
les següents mesures d'higiene i prevenció:
 

La neteja i desinfecció de l'equipament de la terrassa entre un client i el
següent.
Es prioritza la utilització d'estovalles d'un sol ús. 
Disposició al públic de dispensadors de gels hidroalcohòlics. 
Fomentar el pagament amb targeta, evitant contacte directe amb diners.
Evitar l'ús de cartes d'ús comú. 
S'eliminaran productes d'autoservei i altres utensilis similars, prioritzant
monodosi. 
L'ús dels lavabos es limitarà a una persona excepte en aquells supòsits de
persones que requereixen assistència.
Es procedirà a la neteja i desinfecció dels lavabos, com a mínim, sis
vegades al dia.
S'haurà de disposar de papereres, a ser possible, amb tapa i pedal per
poder dipositar qualsevol material d'un sol ús.
 

RESTAURACIÓ I HOSTALERIA
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NORMES D'APLICACIÓ PER A LA FASE 1
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Un 30% de l'aforament total en els locals comercials. 
Garantir una distància mínima de dos metres entre clients.
No cal cita prèvia. 

Es permet la reobertura de locals i establiments minoristes amb una
superfície igual o inferior a 400 metres quadrats. 
 
Els comerços i locals hauran de complir les següents normes: 
 

 
Quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal
d'aproximadament 2 metres, s'assegurarà que els treballadors disposin
d'equips de protecció adequats al nivell de risc. 
 
Establiments, comerços i locals oberts al públic realitzaran, almenys
dues vegades al dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions.
 
Es posarà a disposició dels clients dispensadors de gel hidroalcohòlic o
desinfectants.
 
La distància entre venedor i client serà d'almenys 1 metre quan es
compti amb elements de protecció o de 2 metres sense aquests
elements. En el cas de serveis que no permetin el manteniment de la
distància de seguretat interpersonal, com poden ser les perruqueries o
centres d'estètica, s'haurà d'utilitzar l'equip de protecció adequat al
nivell de risc. 
 
El temps de permanència en els establiments i locals serà l'estrictament
necessari. 
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COMERÇ
NORMES D'APLICACIÓ PER A LA FASE 1

No podran fer ús d'aquestes condicions les persones que presentin
símptomes, estiguin en aïllament domiciliari o en quarentena per un
diagnòstic per COVID-19 o ser contacte estret.
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Prèvia obertura de l'establiment serà necessari realitzar una neteja de
les instal·lacions,  incloent-hi  zones de pas, zones reservades, zones de
servei, habitacions, parcel·les i habitatges.
 
Es netejaran i desinfectaran almenys cada 2 hores durant els
corresponents períodes d'ús tots els objectes i superfícies de les zones
de pas susceptibles de ser manipulades o contaminades per diferents
persones, com màquines, passamans d'escales, tiradors de portes,
timbres o aixetes de lavabos. 
 
L'allotjament turístic haurà de posar a disposició dels clients
dispensadors de gels hidroalcohòlics. 
 
El servei de restauració només estarà permès per a clients allotjats així
com qualsevol altre servei que resulti necessari  per a  la correcta
prestació del servei d'allotjament.
 
Aquests serveis no es prestaran a les zones comunes, que romandran
tancades. La prestació d'aquests serveis hauran d'observar les mesures
i instruccions sanitàries de protecció i distància de seguretat
interpersonal. 
 
En zones de recepció o consergeria haurà de garantir-se la deguda
separació de 2 metres entre treballadors i clients.
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ESTABLIMENTS TURÍSTICS
NORMES D'APLICACIÓ PER A LA FASE 1

No podran fer ús d'aquestes condicions les persones que presentin
símptomes, estiguin en aïllament domiciliari o en quarentena per
un diagnóstic per COVID-19 o ser contacte estret.


