C O R O N A V I R U S

NOVES MESURES EN LA COMUNITAT
VALENCIANA ENFRONT DEL CORONAVIRUS

Tancament perimetral dels següents municipis des del 7 de gener fins al 21
de gener:
Borriol, Atzeneta del Maestrat, Soneja, Jérica, Alcoi, Castalla, Polop, Llíria, Ayora,
Utiel, Sollana, Guadassuar, Oliva, Daimús, Canals, Benigànim, Xàtiva, Moixent,
Ontinyent, Cheste, Sinarcas, Anna, Quatretonda, Bonrepòs i Mirambell, i del
conjunt de municipis d'Alfafar, Benetússer, Massanassa, Sedaví i Llocnou de la
Corona, considerant-los a aquests, en el seu conjunt, com un únic nucli
poblacional.
En aquests municipis amb confinament perimetral, s'estableix el tancament
cautelar dels següents establiments i espais: centres socials, casinos, clubs i
establiments d'anàloga naturalesa; bars, restaurants i altres establiments d'oci del
municipi, llevat que en els mateixos es preste servei de menjars per a portar o a
domicili; gimnasos i centres esportius de tota mena, i parcs i jardins. A més, es
modifiquen en aquests 29 municipis els aforaments en les vetles, enterraments i
cerimònies fúnebres, de manera que podran realitzar-se en tota mena
d'instal·lacions, públiques o privades, amb un aforament del 30% i un límit màxim
de 15 persones en espais a l'aire lliure o de 10 persones en espais tancats. En el
cas d'altres celebracions com a noces o batejos, es limita l'aforament a 1/3, amb
un màxim de 15 persones en espais a l'aire lliure o de 10 persones en espais
tancats, entre familiars i persones reunides.
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A més s'estableixen mesures preventives excepcionals i es modifiquen
mesures contingudes en la Resolució de 5 de desembre de 2020, de la
consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda noves
mesures addicionals en la Comunitat Valenciana, com conseqüència de la
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Estes mesures estaran
vigents per a tota la Comunitat Valenciana des del 7 de gener fins el 31 de
gener.
En matèria d'esdeveniments o activitats amb concentració de persones:
No es permet la realització de cap esdeveniment o activitat amb concentració de
persones.
Competicions esportives:
No es permet la participació de persones escolaritzades en les etapes
educatives d'Infantil i Primària en esdeveniments i en competicions esportives
organitzades per persones o entitats públiques o privades, en el marc dels Jocs
Esportius, de l'esport federat o de l'esport no federat.
Comerç:
Els establiments i locals comercials i d'activitats de serveis professionals, amb
independència de la seua superfície útil d'exposició i venda, hauran de reduir al
30% l'aforament total en els establiments i locals. En el cas d'establiments o
locals distribuïts en diverses plantes, la presència de clientela en cadascuna
d'elles, haurà de guardar aquesta mateixa proporció.
Tots els establiments i locals comercials i d'activitats de serveis professionals
que disposen d'ells reduiran al 30% la capacitat dels aparcaments o espais
destinats a l'estacionament de vehicles dels seus clients. S'exceptua de
l'anterior, l'activitat comercial dels establiments i locals comercials dedicats al
comerç essencial d'alimentació, farmàcies, ortopèdies, òptiques, serveis de
perruqueria i centres de veterinària; que reduiran al 50% de l'aforament permés
per llicència o autorització de l'activitat.
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Restauració i hostaleria:
L'ocupació de les taules serà d'un màxim de 4 persones per taula o agrupacions
de taules.
La distància entre taules serà de 2 metres en interior d'establiments i 1,5 en
terrasses exteriors.
El consum serà sempre assegut en taula.
L'ús de màscara serà necessari quan no s'estiga consumint.
L'aforament màxim permés ha d'estar visible en l'entrada.
Els establiments de restauració i hostaleria conclouran la seua activitat a les
17.00 hores, i la clientela no podrà romandre en l'establiment fora de l'horari
permés.
No es permet fumar en la via pública, platges o altres espais a l'aire lliure,
quan no siga possible mantindre la distància de seguretat mínima
interpersonal de, almenys, 2 metres. En tot cas, es prohibeix fumar a l'aire lliure
en terrasses de cafeteries i bars.

