
MESURES PER FER FRONT
A LA COVID-19

Mesures
generals

- L'ús de mascareta és obligatori en els espais interiors.
- Eviteu les aglomeracions.
- Renteu-vos freqüentment les mans.

Trobades
i reunions

Mesures
laborals

Activitats
esportives

Activitats
culturals

Activitats
escolars i
extraescolars

Actes socials

Mobilitat

- Es poden reunir un màxim de 10 persones en espais interiors i 20 en exteriors.
- En bars i restaurants, també hi pot haver un màxim de 10 persones per taula en interiors i 

20 a l’exterior.
- L'horari d'obertura de bars, restaurants, cafeteries i pubs és fins a les 3 de la matinada.

- L'aforament no pot superar el 50% de la capacitat en interiors i el 70% a l’exterior.
- L’aforament pot ampliar-se fins el 100% si es disposa d’un protocol validat i els assistents 

estan immunitzats o presenten una prova diagnòstica negativa.
- Les classes dirigides en gimnasos poden ser d'un màxim de 10 persones a l'interior i 20 a 

l'exterior.

- L'aforament no pot superar el 70% de la capacitat en interiors i exteriors.
- L’aforament pot ampliar-se fins el 100% si es disposa d’un protocol validat i els assistents 

estan immunitzats o presenten una prova diagnòstica negativa.

- Els alumnes i docents immunitzats poden prescindir de la mascareta a les aules.
- Els docents d'escoles bressol, maternal i 1r cicle de primera ensenyança que duguin 

mascareta (perquè no estan immunitzats o per decisió pròpia) han d'usar-ne una que 
permeti veure'ls la boca.

- Els locals que ofereixen àpats destinats a celebracions socials poden acollir un màxim de 
50 persones en interiors i 120 a l'exterior.

- L’aforament pot ampliar-se fins el 100%, amb consum a peu dret i sense mascareta, si 
tots els assistents estan immunitzats o disposen d'una prova diagnòstica negativa.

- Espanya: no es necessita presentar ni cap certificat ni test PCR/TMA/antígens a la 
frontera terrestre. El trànsit és lliure.

- França: s'ha d'acreditar que s'ha rebut la pauta completa de la vacuna fa més de dues 
setmanes, haver passat la malaltia fa menys de 6 mesos o una prova PCR/TMA de menys 
de 72 hores. No és necessari per desplaçaments inferiors a 24 hores o a l'Arieja i Pirineus 
Orientals.

- Cal validar les condicions del país de destí abans de viatjar.

- En els llocs de treball que no són de cara al públic i on es pot garantir la distància 
interpersonal d'1,5 metres, les persones immunitzades o que presentin una prova 
diagnòstica negativa poden eximir-se de l'ús de mascareta.

- El mateix criteri s'aplica a les reunions de feina.


