
Les Franqueses del Vallès, a 26 d’octubre de 2020

RETRICCIONS A LA MOBILITAT NOCTURNA PER A LA CONTENCIÓ DE LA COVID-19

En data 25 d’octubre de 2020 s’ha publicat en el BOE el Reial Decret 926-2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’Estat d’Alarma 
per contenir la propagació de les infeccions causades pel SARS-CoV-2, vigent fins a les 00.00 hores del dia 9 de novembre de 2020. 
En el DOGC de data 25 d’octubre de 2020 s’ha publicat la resolució SLT/2620, per la qual s’adopten mesures de salut pública, 
de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya:

Restricció de la mobilitat nocturna
. Es prohibeixen a tot Catalunya els desplaçaments i la circulació al carrer entre les 22h i les 6h.
.. Els serveis, comerç minorista i restauració (inclosos els reparments a domicili), 
 els espais públics, acvitats recreaves i esporves han de tancar i acabar a les 21h.
. Les acvitats culturals poden acabar a les 22h i les persones que hi assisteixin poden tornar
  entre les 22 i les 23h.
. La limitació NO afecta els serveis essencials i d’urgència sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, 
 combusbles, emergències i actuacions judicials.

Excepcions en la mobilitat nocturna:
.. Assistència sanitària urgent.
. Compra de productes farmacèucs i de primera necessitat.
. Anada i tornada al lloc de treball (cal cerficat d’empresa).
. Retorn al domicili de centres educaus i d’acvitats culturals i espectacles públics.
. Desplaçaments de professionals i voluntaris per a serveis essencials, sanitaris i socials.
. Cura inajornable de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o vulnerables.
. Actuacions urgents davant d’òrgans judicials.
.. Retorn al domicili habitual en cas de viatge.
. Cura d’animals de companyia (de 4h a 6h).
. Altres causes de força major.

L’horari d’obertura al públic de les acvitats de serveis i de comerç minorista i de restauració, i de les acvitats culturals, d’espectacles 
públics, recreaves i esporves, és el corresponent a cada acvitat, sense que en cap cas pugui superar les 21h, o les 22h 
en cas d’acvitats culturals i espectacles públics i de l’acvitat de prestació de serveis de restauració a domicili. 

La durada d'aquestes mesures és de 15 dies naturals, fins el dia 9 de novembre de 2020.  

La qual La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.


