
S’eliminen les franges horàries de passejos i 
esport. A més, es pot anar als comerços oberts 
sense limitació horària.

El parc verd reobre, però cal seguir unes estrictes 
mesures de seguretat i s’hi ha d’accedir segons un 
calendari i la zona on es resideix.

Es permeten reunions de fins a un màxim de 10 
persones en habitatges particulars.

S’obren els petits comerços amb limitació 
d’aforament, les terrasses amb capacitat limitada 
al 50 per cent i la parròquia celebrarà eucaristies 
amb limitació d’aforament. 

Poden desplaçar-se dins un mateix cotxe les 
persones que conviuen en un mateix habitatge.

Recorda que... Es recomana

Fase 1                      a Alaró

S'ha de respectar 
sempre la distància 
de seguretat amb 

la resta depersones 
(no es pot sobrepassar 

la distància amb 
famílies o persones 
de fora del nostre 

nucli familiar).

Recordau que el virus no ha desaparegut 
i hi ha possibilitat de contagi, respectem 
entre tots les mesures i siguem responsables: 
erradicar la pandèmia és cosa de tots!
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Tothom s'ha de rentar 
les mans en sortir 

i arribar a casa.

No poden sortir 
de casa persones 
amb símptomes 
(tossina o febre) 

o en situació 
de quarantena.

Es poden treure 
juguetes, però no 
es pot fer ús de 
parcs infantils i 

les instal·lacions 
esportives romandran 

tancades fins 
a nou avís.

No es permet des-
plaçar-se en vehicle 
per anar a fer esport. 
L’esport s’ha de fer 
dins el nostre terme 

municipal.

Hi ha aforaments 
màxims permesos 

a tots els establiments 
i a les terrasses, 

i s’han de respectar. 
Sempre que puguis, 
ves amb cita prèvia.
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No menjar ni seure en mobiliari 
públic durant les sortides.

No anar al mercat setmanal 
amb els infants, degut a les limitacions 
d’accés al recinte.

No sortir del municipi si no és 
estrictament necessari.


