
Les Franqueses del Vallès, a 25 d’agost de 2020

MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A LA CONTENCIÓ DE LA COVID-19
Atesa la resolució SLT/2094/2020, de 24 d'agost, per la qual s'adopten mesures especials en matèria 
de salut pública per a la contenció de la Covid-19, s'estableixen les següents mesures:

1. Es recomana que la població romangui als domicilis i que la circulació per la via pública es limi als següents casos:

 Assistència al lloc de feina; visites a serveis sanitaris; cura de persones dependents; desplaçaments a entats financeres, 
 establiments minoristes de productes bàsics i d'altres establiments si hi ha cita prèvia; per acvitats culturals, de lleure o esporves 
  amb persones convivents; per realitzar actuacions requerides  o urgents en òrgans públics, judicials o notarial o presentar-se 
 a exàmens oficials inajornables; per renovar  permisos o documentació oficial; per fer mudances o atendre horts d'autoconsum 
 i,sempre que es pugui,  jusficar una força major o de necessitat.

2. Als llocs de feina s'adoptaran les mesures de neteja i d'higiene establertes als protocols; es posaran a disposició dels treballadors 
productes de neteja i desinfecció; s'organitzaran les condicions de treball per garanr la distància de seguretat i s'evitarà 
la la coincidència massiva de persones; també han d'esglaonar les entrades i sordes dels treballadors per evitar les hores punta 
dels transports públics; és obligatòria la mascareta i, es potenciarà el teletreball.

3. Als comerços minoristes es garanrà la distància de seguretat de 1,5 m i l'aforament permès és l'equivalent a 2,5 m2 per persona.

4. Es prohibeixen les trobades de més de 10 persones en qualsevol àmbit i, en cap cas, es permet el consum d'aliments i begudes 
als espais públics; es limita l'aforament a les celebracions, cerimònies, espectacles, museus, boblioteques, equipaments esporus 
al 50% de la seva capacitat.

5. En els e5. En els establiments d'hostaleria i restauració sempre s'ha de consumir a la taula; l'aforament queda limitat al 50% en l'interior 
i en les terrasses amb una distància de 1,5 m entre taules interiors i 2 m a l'exterior i un màxim de 10 persones per taula; 
en les zones comunes dels hotels també es limita l'aforament al 50%; sempre hi haurà cartells indicaus de l'aforament 
en llocs visibles; l'horari de tancament serà l'1.00 h i no es poden acceptar nous clients a parr de les 0.00 h 
i, es potenciarà el servei a domicili.

6. Es mantenen els casal i colònies d'esu segons els criteris del pla sectorial aprovat pel PROCICAT.

TTota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.
La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.


