BANDO
David Barbeira García, Alcalde-Presidente do Concello de Santa Comba, fai saber a toda a veciñanza:
Segundo datos das autoridades sanitarias, son 10 os casos positivos por COVID-19. Aínda que
estamos no nivel de restrición media baixa tal e como o dispón a orde do 30 de abril de 2021 da
Consellería de Sanidade, as precaucións teñen que ser as máximas e deberanse cumprir as
restriccións xerais que están vixentes dende o 3 de maio de 2021:
RESTRICIÓNS XERAIS VIXENTES A PARTIR DO 03/05/2021:
-Hostalaría e restauración: terraza 75% capacidade 6 persoas/mesa, interior 50% (barra non) 4
persoas/mesa. Peche ás 21:00 horas, peche restaurantes 23:00 h. recollida ata 22:30 h, reparto ata 24:00.
Servizo ceas con reserva previa, rexistro de clientes, medidores de CO2 con pantalla visible
(menor800ppm).
-Bibliotecas, arquivos, museos, salas de exposición etc, 50% capacidade; max 4 persoas/grupos+guía.
-Comercios e servizos: 50% capacidade, peche ás 21:30. En áreas de máis de 2500 m² reconto.
-Competicións deportivas, cines, teatros, auditorios, congresos, etc público sentado, 1,5 m distancia, 50%
capacidade; 500 persoas interior/1000 aire libre, fluxo xente, desinfección, ventilación, rexistro de asistentes.
-Academias, autoescolas, centros privados ensino non regrado e centros de formación: 50% da capacidade.
-Actos e reunións laborais, institucionais, académicas ou profesionais: 50% da capacidade máximo 75
persoas lugares pechados/ 150 aire libre.
-Centros, servizos sanitarios: 1 acompañante/menor, dependente ou xestante.
-Turismo ao aire libre organizado por empresas: grupos máximos de 8+monitor.
-Actividades infanto-xuvenís: aire libre 50% participación, máx 50+monitores grupos máx 6 persoas
/espazos pechados 25 máximo, grupos ata 4 persoas, non contacto entre grupos.
-Lecer infantil 50%, 1 monitor/10 participantes, máx 6 rapaces/grupo no exterior/ max 4 rapaces/grupo
interior.
-Centros sociocomunitarios, centros cívicos, de convivencia, sociais...30%, máximo 4 persoas + monitor.
-Actividade cinexética e pesca permitida.
-Actividade deportiva non federada: ao aire libre grupos máximo 6 persoas + monitor, sen contacto físico e
con máscara// en centros pechados grupos 4 persoas+monitor, 50% capacidade, vestiarios 30%
capacidade, ventilación frecuente// piscinas 50% capacidade. Deporte federado segundo protocolos.
-Toque de queda: entre as 23:00 horas e as 6:00 horas, agás atención sanitaria e veterinaria. Coidado
dependentes. Adquisición medicamentos, produtos sanitarios. Obrigas laborais. Abastecemento combustible
Espacios pechados privados: conviventes.
GRUPOS

Espacios pechados uso público: Máximo 4 persoas.
Espacios abertos: Máximo 6 persoas.

Recordar: Máscara obrigatoria, agás ao momento de comer, beber e fumar, coviventes no vehículo, deporte
individual/actividades individuais de esforzo físico non deportivo: ao aire libre sempre con distancia de
seguridade.
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