Mesures especials
per festes de Nadal
Quantes persones ens
podrem reunir i com?
Cada bombolla de convivència haurà de
definir la seva “bombolla del Nadal”
(màxim 2 altres bombolles de convivència)
amb qui celebrarà el període nadalenc.

Podrem gaudir dels
bars i restaurants?
/ 24, 25 i 26 de desembre i 31 i 1 de 		
gener: 6 persones màx. per taula.
/ Nit de Nadal i Nit de cap d’Any: 		
obertura al públic fins a les 01:00 h.

Les trobades i reunions es limitaran al

/ Resta de dies:

nombre màxim de
persones de
dues bombolles diferents.

De 06:00 h a 21:30 h.
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Fins a quina hora
podrem sortir?
/ Nit de Nadal i Nit de cap d’Any: inici
del confinament nocturn a les 01:30 h.
/ Nit de Reis: inici del confinament 		
nocturn a les 23:00 h.
/ Resta de dies:
Confinament nocturn de
22:00 h a 06:00 h.

Màxim 4 persones per taula i 2
metres de separació.

Com fer les
compres de Nadal?
Què cal tenir en
compte en les
trobades o àpats?
/ Distància.
/ Mans.
/ Mascareta sempre que no es
mengi o begui.
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/ Ventilació durant i després.

Com es realitzaran
els actes culturals
populars i esportius?
/ Cultura popular: cal evitar fer grans 		
esdeveniments. En espais perimetrats 		
amb control d’accessos i registre previ.
/ No es permeten els parcs de
Nadal o similars.

/ Preferentment to de veu normal.
/ Fumar lluny d’altres persones i
millor a l’exterior.
/ Màxima prevenció 7 dies abans de
les trobades o reunions familiars.

/ Procura fer les compres amb antelació
per evitar aglomeracions.
/ Prioritza el comerç de proximitat 		
o comerç en línia.

/ Proves esportives no oficials: màx. 6
persones al tram 2 i màx. 10 persones
al tram 3.

Podrem anar
presencialment a
actes de culte?

/ Priorització d’espais a l’aire lliure o
estances grans.
/ Estris no compartits.

/ Nit de Reis: els establiments 		
comercials poden obrir fins a les 22:00 h.

Podrem reunir-nos amb
persones que viuen en
residències?
S’afavorirà la sortida de
persones residents per
trobades familiars els dies 24,
25, 26 i 31 de desembre i l’1,
el 5 i el 6 de gener.

Es recomana que l’assistència als centres
de culte es realitzi en l’àmbit de proximitat
i sempre que sigui possible a través de
mitjans telemàtics.
/ Als trams 1 i 2: 30% de la seva capacitat.
/ Al tram 3: 50% de la seva capacitat.

Per a més informació, consulteu canalsalut.gencat.cat/coronavirus

