
Requisits específics per hosteleria i restauració:

Obertura de
comerços i serveis

Poden obrir tots els
comerços i serveis
que van tancar per
l'estat d'alarma

L'AJUNTAMENT T'INFORMA

Sistema de cita prèvia per
garantir un únic client per
a cada treballador dins de
l’establiment o local. Sense

zones d’espera.

Horari d’atenció preferent
per a persones de més de
65 anys, coincident amb les
franges horàries de passeig i

esport d’aquest col·lectiu.

Es podran establir sistemes
de recollida en el local dels

productes adquirits, de
forma esglaonada i sense

aglomeracions.

Els desplaçaments als
establiments i locals només
es podran efectuar dins del

municipi de residència,
tret que el servei o producte

no s’hi trobi disponible.

Cal posar papereres (de tapa
i pedal) i s'han de netejar

almenys un cop al dia.

El personal contagiat, amb
símptomes o en

quarantena no pot
treballar. Cal fer servir equips

de protecció i gels
hidroalcohòlics o rentar-se les

mans amb sabó.

Es fa la comanda en
línia o per telèfon

fixant horaris de recollida
per evitar aglomeracions.

Hi ha d’haver un espai
senyalitzat per a la

recollida, mantenint una
distància de seguretat o

col·locar proteccions.

Els locals només poden
obrir durant l’horari de
recollida de comandes. 
A la sortida hi ha d’haver

papereres amb tapa.

Si només es pot servir una
comanda cada vegada,

a dins del local només hi
pot haver el client (la resta
espera fora). Si se'n poden

servir dues alhora, cal garantir
una distància de 2 metres.

No afecta els comerços o
serveis que ja estaven
oberts.

No poden obrir locals de
més de 400 m2 ni centres
comercials.

Atenció
individualitzada amb

separació física 
 (1m amb mampara i

2m si no n'hi ha).

Cal netejar i
desinfectar el

local almenys dos
cops al dia. Els
llocs de treball,

cada canvi de torn.

CORONAVIRUS
COVID19

Requisits d'obertura:

Cal ventilar els
locals.

Només es pot fer
servei a domicili

i/o amb recollida
per part del

client.

A l’entrada hi ha
d’haver gel

hidroalcohòlic
per als clients.
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