ATENCIÓ IMPORTANT
CORONAVIRUS - COVID-19

8 DE JUNY

GAVÀ E NTRA E N LA

FASE 2
DE DESCONFINAMENT

QUÈ PODEU FER?

TROBADES I
DESPLAÇAMENTS
• Es pot passejar per la regió sanitària de residència
amb llibertat i sense cap limitació horària.
• Reunions familiars o amb amics:
- En domicilis privats o a l’espai públic sempre dins de la
mateixa regió sanitària.
- Cal mantenir dos metres de seguretat amb un màxim de
15 persones per trobada.
- Als espais comunitaris dels edificis, cal mantenir la
limitació de 15 persones per a l’ús o estada.
- Els menors de 14 anys han d’anar sempre acompanyats.
• Anar a la segona residència, sempre dins de la mateixa
regió sanitària del domicili habitual.

CENTRES
EDUCATIUS
• Els centres educatius de primària i secundària públics i
concertats reprenen la seva activitat parcialment.
- Per més informació, contacteu amb el centre o
consulteu la seva pàgina web.
• Obre l’Escola d’Educació Especial Maria Felip.
- Horari limitat a dos dies a la setmana, 3 hores al dia.
• Obre l’Escola d’Adults.
- Atenció individual amb cites concertades
- Dimecres i divendres de 10 a 13 hores.
- Dilluns, dimarts i dijous de 16 h a 19 hores.

RESIDÈNCIES
GENT GRAN
• Es permet visitar als residents en residències de la gent
gran, centres tutelats o centres residencials amb persones
amb discapacitat.
• Sempre, segons decisió de les pròpies residències.
Cal contactar amb la residència per demanar cita
prèvia. Cal complir amb les mesures de seguretat i higiene.

COMERÇ
• Obertura de locals i establiments sense cita prèvia
i sense límit de superfície.
- Obertura de locals i establiments dins de centres
comercials amb un aforament total del 30% i en les
seves botigues el 40%.
- No es permet l’ús de zones recreatives o àrees de
descans comuns.
- Quan el servei professional requereix contacte amb el
client és obligatori l’ús de material de protecció, com
mascaretes i guants.
- S’ha de garantir una distància mínima de 2 metres. Quan
no sigui possible, només es permet la permanència d’un
client.
- S’estableix un horari d’atenció preferent per a persones
majors de 65 anys (de 10 a 12 h i de 19 a 20 h).
• Altres establiments que es troben oberts i ja sense cita
prèvia:
- Concessionaris d’automoció.
- Centres de jardineria i vivers de plantes.
• Es permet l’obertura d’acadèmies i autoescoles, limitant el
seu aforament a 1/3 i prioritzant la formació online.
• Mercat setmanal no sedentari (mercadillo dels dimarts).
- Reobrirà el dimarts 16 de juny. Amb el 50% de les
parades, prioritzant alimentació i higiene.

RESTAURACIÓ
• Els bars i restaurants poden obrir tant dins del local com
en les terrasses.
- És obligatòria una distància de 2 metres entre taules i
implementar mesures de desinfecció constants.
- Dins de local: amb una limitació del 40% de l’aforament
sempre assegut a taula i preferentment mitjançant cita
prèvia. En cap cas, autoservei a la barra.
- Es pot encarregar menjar i beguda per emportar en el
mateix establiment.
- A les terrasses a l’aire lliure: es manté la limitació al 50%
de les taules i una ocupació màxima de 10 persones.

SERVEIS
MUNICIPALS
• Els serveis municipals estan plenament actius, si bé es
continua fomentant el teletreball. Per rebre atenció cal
demanar cita prèvia.
- Es pot sol·licitar la cita prèvia a través dels telèfons
900663388 o 932639100 o mitjançant la seu
electrònica https://eseu.gava.cat
- Es prioritza l’atenció telefònica. En cas que sigui
imprescindible, i prèvia valoració per part del personal
municipal, s’atén presencialment, però sempre amb cita
prèvia. Aquesta atenció presencial s’ofereix a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament (plaça de Jaume
Balmes).

ESPORT NO
PROFESSIONAL
• Es pot practicar a qualsevol via o espai públic, inclosos
parcs naturals i zones verdes, dins de la regió sanitària.
• Les persones menors de 70 anys en poden fer a qualsevol
hora, excepte de 10 a 12 i de 19 a 20 hores. Aquestes
franges estan reservades pels majors de 70 anys.
• Els centres esportius poden obrir amb limitacions, amb un
aforament del 30%. Cal cita prèvia.
• Es poden utilitzar les instal.lacions esportives a l’aire
lliure que tinguin controlat l’accés i no superar el 30% de
l’aforament. Cal cita prèvia.
• Es pot anar a fer esport a les piscines amb cita prèvia.

ESPORT
PROFESSIONAL I
FEDERAT
• Es permeten entrenaments individuals de professionals i
federats.
• Es permet l’entrenament bàsic de lligues professionals.
• Les instal·lacions esportives municipals es
mantenen tancades. S’informarà quan es torn posar en
funcionament.

PLATGES

• Es pot accedir a una platja dins la mateixa regió
sanitària, a banyar-se i prendre el sol, i també per fer
esport.
- Assignen 4m2 per a cada banyista.
- Grups de màxim de 15 persones.
- Es poden utilitzar les dutxes i renta-peus a l’aire
lliure, lavabos, vestuaris i serveis similars. Sempre
amb les mesures de seguretat i evitar la formació de
cues. L’ocupació màxima és d’una persona, excepte
acompanyants de persones que necessitin assistència.
- Està permès la pràctica d’activats esportives,
professional o d’oci. Sempre que es puguin realitzar de
forma individual i sense contacte físic. Cal mantenir la
distància mínima de dos metres entre els participants.

BIBLIOTEQUES

• Es permet la reobertura per a activitats de préstec i
devolució d’obres, lectures en sala i informació bibliogràfica
i bibliotecària. No poden portar-se a terme activitats
culturals, d’estudi a sala, ni fer servir els ordinadors.
• La Biblioteca Josep Soler Vidal es troba oberta i
ofereix els següents serveis:
- Préstec de documents a l’espai habilitat al vestíbul
- Informació bibliogràfica, preferiblement per telèfon o
canals online.
- Reservar documents amb cita prèvia per anar a recollir:
93 263 92 30
- Retorn dels documents a la bústia exterior.
• La Biblioteca Marian Colomé es troba tancada.

MUSEUS I
CINEMES
• Es permet la reobertura amb visites amb 1/3 de l’aforament
i amb control d’aglomeracions en sales. No es permet la
realització d’activitats culturals ni didàctiques.
- El Museu de Gavà i el Parc Arqueològic de les Mines
continuen tancats. Es procedirà a la reobertura en
coordinació amb les directrius del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.
• Tots els cinemes podran reprendre la seva activitat sempre
amb butaques prèviament assignades i no superar 1/3 del
seu aforament.

LLOCS DE CULTE
RELIGIÓS I VETLLES
• Als llocs de culte religiós, es permet l’assistència
sempre que no se superi el 50% del seu aforament.
Sempre mantenint la distància de seguretat, al menys, de
dos metres entre persones.
• Cementiri: obert a partir de dimarts 9 de juny,
només matins. La comitiva pel comiat en els enterraments
es restringeix a 25 persones i respectant les mesures
d’higiene i seguretat.
• Tanatori Castelldefels – Gavà (passeig del Ferrocarril,
385; cantonada amb c. Isaac Peral. Polígon del Camí Ral).
- En la vetlla: limitació a 15 persones en espais tancats, i
a 25 en espais a l’aire lliure.
- El comiat per a la cremació es restringeix a 25 persones.

CERIMÒNIES
NUPCIALS
• Es podran realitzar tant en instal.lacions públiques com
privades, sempre que no se superi el 50% de l’aforament.
Podran assistir un màxim de 100 persones en espais a
l’aire lliure i de 50 persones en espais tancats. Sempre
mantenint les mesures de seguretat i higiene.

CULTURA

• Es permeten espectacles en espais tancats amb 1/3 de
l’aforament i un màxim de 50 persones. Sempre mantenint
distància de seguretat.
• En espais a l’aire lliure, amb 1/3 de l’aforament i un màxim
de 400 persones, totes assegudes. Sempre mantenint
distància de seguretat.
- L’Espai Maragall i el Casal de Cultura American Lake
continuen tancats fins a nou avís a l’espera de poder
reprendre les activitats.

QUÈ CONTINUA IGUAL?

Es manté l’horari de sortida de les persones majors de 70
anys, de 10 a 12 i de 19 a 20 hores.
No es pot fer servir ni el vehicle privat ni el transport
públic per desplaçar-se per fer esport o passejar.

RECORDEU:
CAL APLICAR EN TOT MOMENT LES MESURES
GENÈRIQUES DE PROTECCIÓ.

Ús obligatori de mascaretes des dels 6 anys, no només
al transport públic, també a espais tancats o oberts d’ús
públic i a la via pública, sempre que no es pugui garantir una
distància de 2 metres.

Rentar-se les mans freqüentment.

Tapar-se la boca i el nas en tossir o esternudar.

Mantenir la distància amb altres persones.

Evitar compartir menjar i estris.

Evitar tocar-se la boca, el nas i els ulls sense rentar-se abans
les mans.

Evitar aglomeracions i els espais tancats amb un gran
nombre de persones.

Seguiu les indicacions de les autoritats i les forces i cossos de
seguretat.
L’incompliment d’aquestes indicacions pot comportar sancions.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

