DESESCALADA LLORET DE MAR
FASE 2
Resum de canvis generals del pas a
la fase 2 del confinament per la Covid-19

LLEURE

Passeig de la població
infantil (fins a 13 anys)

Grups socials

NO hi ha limitació a un adult per cada
grup de passeig, es permeten grups
de fins a 10 persones no convivents,
i sense límit en els convivents

15 persones

Llocs de culte

50% aforament màxim

Platges

Per oci (bany i sol)
15 persones (excepte convivents) i
mantenint distància física de 2m
(incloses tovalloles i objectes personals)

L’esport s’ha de fer de manera individual i
respectant els 2m de distància de seguretat
NO estan permesos els esports col·lectius

Passeig i esport no professional
per majors de 13 anys
Es permeten grups de fins a 10
persones no convivents i sense límits
en els convivents

Cerimònies nupcials i altres
celebracions religioses
100 persones, 50% aforament a
l’aire lliure
50 persones en espais tancats

www.lloret.cat/covid19
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CULTURA

Equipaments culturals

Educació

Es permet flexibilitzar mesures i la
reobertura de centres i activitats
presencials en l’àmbit no universitari;
sempre que sigui possible es
mantindrà formació a distància

Biblioteca de Lloret

Únicament servei de préstec
amb cita prèvia i retorn de
documents i d'informació
bibliogràfica
De dilluns a dissabte
De 10 a 13.30 h i de 16 a 19.30 h

1/3 d’aforament autoritzat i amb
mesures de control de les
aglomeracions

Teatre de Lloret

Terrassa del Teatre oberta

De dilluns a dissabte
De 10 a 14 h i de 19 a 23 h

Museus

30% d’aforament

www.lloret.cat/covid19
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SECTORS ECONÒMICS
Comerç

Sense límit de superfície
40% d’aforament
Només 1 client dins el local quan no es
pugui mantenir distància de 2 metres

Centres i parcs comercials

30% d’aforament en zones comunes
40% d’aforament als establiments

NO permanència en zones comunes
Tancades les àrees recreatives, ludoteques
i àrees de descans

Mercats

1/3 de les parades habituals

Hostaleria i restauració

40% d’ aforament dins el local
Consum en taula
Preferentment mitjançant reserva prèvia
NO autoservei en barra
Les terrasses queden igual
NO poden obrir discoteques ni bars d’oci
nocturn

Allotjaments

1/3 d’aforament
20 persones en classes grupals
20 persones activitats d’animació
Preferentment a l’aire lliure
HOTEL
Distància de 2 metres
Evitar l’intercanvi d’objectes
Utilitzar mascareta

www.lloret.cat/covid19
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SECTORS ECONÒMICS
Formació

Poden reobrir autoescoles, acadèmies
i altres similars, amb limitació d’1/3 de
l’aforament i mantenint les mateixes
mesures de seguretat que per al comerç
minorista; per pràctiques de conducció
cal mascareta i desinfecció entre cada
alumne

Congressos
50 assistents

Activitat física no professional

Fins als 70 anys en qualsevol franja horària
a excepció la compresa entre les 10.00 h i
les 12.00 h i entre les 19.00 h i les 20.00 h,
que queda reservada als majors de 70 anys

Piscines recreatives

30% d’aforament o inferior fins
permetre 2m de distància
Cita prèvia
Horaris per torns
NO dutxes, vestuaris o fons d’aigua
Neteja almenys 3 vegades al dia

Turisme actiu i de naturalesa
20 persones

www.lloret.cat/covid19
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Instal·lacions esportives

30% d’aforament, torns i horaris
Obertura de les cobertes
Cita prèvia, es permet ús de vestuaris
Els esportistes professionals poden fer
ús de les cobertes i no cobertes

Vetlles

25 persones a l’aire lliure
15 en espais tancats

Enterraments i cremacions
25 persones entre familiars i afins

Passeig marítim TANCAT

Per la pràctica esportiva i sortida
de gent major de 65 anys.
De 19 a 23 h

www.lloret.cat/covid19

