DESESCALADA FASE 1
LLORET DE MAR - 18 DE MAIG
REUNIONS FAMILIARS
I/O AMISTATS

REOBERTURA DE
TERRASSES

En domicilis privats, o, espais públics dins de la
mateixa regió sanitària, i mantenint la distància
de seguretat de dos metres. No es permeten les

Bars i restaurants podran habilitar un
50% de les terrasses, amb màxim 10
persones per taula i mantenint
distància de seguretat. Poden continuar oferint menjar per emportar.

DESPLAÇAMENTS A
ALTRES MUNICIPIS

PETIT COMERÇ

visites a residències de gent gran ni a persones
en aïllament. Màxim 10 persones.

Desplaçament lliure, també segones
residències, a altres municipis de la
mateixa regió sanitària.

VEHICLE PRIVAT
En desplaçament de persones d’un mateix
habitatge, màxim 9 persones. Si no és així,
màxim 2 persones per fila de seients.
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Els negocis de - 400 m podran
atendre sense cita prèvia limitant a
un 30% l’aforament i respectant les
mesures de seguretat.

HOTEL

HOTELS I
ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

Podran obrir però mantenint
clausurades les zones comunes.

CEMENTIRI MUNICIPAL

ESPAIS DE CULTE

ENTERRAMENTS

SERVEIS MUNICIPALS

En espais públics o privats amb un màxim
de 15 persones a l’exterior i 10 en interior.

Intensificació de la neteja i desinfecció de carrer i també centres
escolars.

HORARIS DE PASSEIG
I ESPORT

INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES PRIVADES

Es mantenen els horaris preferents de
passeig i esport a l’aire lliure per franges
d’edat.

Accés amb cita prèvia a instal·lacions
esportives privades a l’aire lliure i
gimnasos sempre que es practiqui esport
sense contacte físic entre persones.

Reobertura del cementiri, de dilluns a
dissabte de 10 a 13 h. Control d’accés i
aforament. Obligatori ús de mascareta.

Els centres hauran de prendre les
mesures de seguretat i no superar el
30% de l’aforament.

Passeig marítim TANCAT
De 6 a 12 h i de 19 a 23 h
Distància de 2 metres,
recomanació de mascareta i mesures higièniques a l’arribar a casa.

No podrà sortir de casa qui
presenti símpotomes de la
Covid-19 o estigui en
règim d’aïllament pel
virus.

www.lloret.cat/covid19

