
BANDO
DAVID BARBEIRA GARCÍA, ALCALDE DO CONCELLO DE SANTA COMBA INFORMA: 

Medidas de prevención específicas  que se aplicarán dende as 00:00 horas do día 19 de
marzo de 2021 e que son as seguintes:

-Prohibidas as reunións de non coviventes en domicilios privados.
-Máximo 4 persoas en espazos públicos fechados (restricción nacional) e máximo 6
persoas en espazos públicos abertos (restricción nacional).
-Galicia segue pechada perimetralmente. Movilidade permitida entre Concellos.
-Hostalaría: Interior: 50% da súa capacidade. Exterior 75% da súa capacidade. Catro persoas
por mesa ou agrupación de mesas no interior e seis persoas no exterior. Non consumir en
barra. Peche: 21:00 horas. Permitido entrega a domicilio ata as 00.00 horas ou recollida ata as
21.30 horas. Deberán seguir o plan de hostalaría segura.
-Lugares  de  culto: Aforo  de  50% e  distancia  de  1,5  metros.  Prohibidos  na  vía  pública.
Velatorios: Todo tipo de instalacións cun límite máximo de 10 persoas por túmulo, sexan ou
non, e 25 no exterior, sexa ou non coviventes. Na comitiva: máximo 25 persoas (sexan ou non
conviventes) + párroco. Prohibidas actuacións de coro ou agrupacións vocais. Prohibida auga
bieita. Ablucións rituais na casa. Non se poderán bicar ou tocar obxectos de devoción.
-Locais comerciais: Límite 50% da súa capacidade. Atención preferente maiores de 75 anos.
-Realización de actos e reunións laborais, institucionais, académicos ou profesionais:
Límite 50% da súa capacidade, máximo 75 persoas lugares pechados e 150  ao aire libre.
-Actividade física e deportiva non federada ao aire libre: Individual ou colectiva, utilizando
máscara e sen contacto físico. De xeito colectivo: Límite 6 persoas, sexan ou non conviventes
+ monitor.  En centros deportivos:  Límite  4 persoas,  sexan ou non conviventes + monitor.
Vestiarios e  zonas de ducha:  Límite  30% da súa ocupación.  Piscina:  Límite  50% da súa
capacidade. Competicións deportivas federadas: protocolos federativos. 
-Centros sanitarios: Só se permite unha persoa acompañante por usuario.
-Bibliotecas: Límite 50% da súa capacidade. Grupos máximo 4 persoas + monitor.
-Competicións deportivas con público, cines, teatros, auditorios etc: Límite 30% da súa
capacidade.
-Centros de lecer: Límite 50% da súa capacidade. 1 monitor por 10 participantes. Grupos
máximos de 6 nenos exterior e 4 no interior. Non interacción entre grupos.
-Actividades de tempo libre dirixidas a poboació infantil e xuvenil:  Ao aire libre límite
máximo de 50% da súa capacidade (máximo 50+monitor). En lugares pechados (25+monitor).
Grupos máximos de 6 nenos exterior e 4 no interior. Non interacción entre grupos.
-Toque de queda entre as 22.00 e ás 6.00 horas, agás causas xustificadas.

Santa Comba, 18 de marzo de 2021
O Alcalde. David Barbeira García


