Es mantenen les mesures ja vigents
al dimecres 9 de desembre.
Es limita la circulació de persones entre les 00.00
i les 06:00 h.
Es limita a un màxim de 6 persones les reunions
sociofamiliars, excepte convivents.
No es podrà fumar en la via pública, terrasses, platges
o altres espais a l’aire lliure, quan no es puga respectar
la distància de 2 metres.
Noves mesures a partir del dia 20 de novembre
fins al 9 de desembre de 2020.
Vetlatoris i soterrars

Espais culturals i d’oci

- Els vetlatoris limiten l’aforament a 1/3 amb un límit
màxim de 25 persones a l’aire lliure i 15 en espais
tancats, siguen o no convivents.
- La comitiva per a l’enterrament o cremació es
restringeix a 25 persones a l’aire lliure o a 15 en espais
tancats.

- A les biblioteques no se superarà el 50 % de
l’aforament.
- Els museus, sales d’exposicions o monuments
podran visitar-se en grups màxims de sis persones,
sense superar el 50 % de l’aforament.
- Els cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa,
centres recreatius turístics, zoològics i aquaris no
poden superar el 50 % de l’aforament

Actes, celebracions i activitats festives
- Les cerimònies no religioses no han de superar 1/3
de l’aforament, amb un màxim de 25 persones a l’aire
lliure o 15 en espais tancats.
- No s’autoritza cap tipus d’esdeveniment o d’activitat
multitudinària. Les activitats festeres tradicionals
quedaran condicionades al nombre màxim de 6
persones.
- La celebració de congressos, reunions de negoci
o conferències no han de superar el 50 % de
l’aforament.

Establiments de joc
- Casinos i altres establiments de joc no han de
superar 1/3 de l’aforament i les agrupacions de taules
seran en grups de 6 persones màxim.

Parcs infantils, activitat esportiva i piscines

Comerç, hostaleria i restauració
- Els establiments i locals comercials detallistes
redueixen l’aforament al 50 %. Els locals distribuïts en
diverses plantes han de guardar la mateixa proporció.
- Els mercats a l’aire lliure
màxim del 50 % de les parades.
- Els centres comercials i les seues zones comunes
limiten un 50 % l’aforament.
- Els establiments d’hostaleria i restauració limiten
el consum en interior a 1/3 de l’aforament. A les
terrasses, al 50 % de l’aforament.
- Les zones comunes dels hotels i allotjaments turístics
no podran superar 1/3 de l’aforament.

Informa’t a:
infocoronavirus.gva.es

- Als parcs infantils recreatius a l’aire lliure l’aforament
serà del 50 % i la distància de seguretat d’1,5 metres,
excepte convivents.
- Les piscines per a ús recreatiu han de respectar el
límit d’1/3 de la capacitat per a les piscines tancades i
del 50 % a l’aire lliure.
- L’activitat física o esport, tant en instal·lacions
esportives com a l’aire lliure, es podrà practicar
individualment i per parelles. En grup
de 30 persones en instal·lacions obertes, i de 20 en
tancades.
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