RESTRICCIÓNS
CONCELLO DE POIO
Velorios e enterros
Poderán realizar cun límite máximo de 25 persoas en
espacio o aire libre e de 10 como máximo en
espacios pechados sexan ou non convivintes. Se
restrinxe tamén a un máximo de 25 persoas para
comitiva no enterro ou cremación.
Lugares de culto
A asistencia ós lugares de culto non poderá superar
o 50% da capacidade, aforo que estará en lugar
visible. No caso das celebración relixiosas deberá
respetarse un máximo de 100 persoas en espacios
o aire libre e de 50 en espacios pechados.
Establecementos comerciais
Non poderán superar o 50% do aforo, e no caso dos
establecementos distribuídos en varios pisos, a
presencia de clientes en cada un deles deberá
gardar a mesma proporción.. Deberán establecerse
medidas necesarioas para manter a distancia de
seguridade e o uso da máscara segue sendo
obrigatorio. Maiores de 75 anos terán atención
preferente.
Feiras e mercados
No caso dos mercados que levan a cabo a súa
actividade ó aire libre non poderán superar o 50%
dos postos habituais ou autorizados, limitando a
afluencia de clientes de xeito que se aseguren as
distancias de seguridade.
Academias e autoescolas
A Actividades poderá ser presencial sempre que
non se supere o 50% da capacidade respecto do
máximo permitido cun máximo de 10 persoas por
grupo.

Hostelería e restauración
50% de capacidade para consumo no interior do
local, só nas mesas. Non se permite barra, e
mantendo a distancia de seguridade.
Terrazas ó aire libre só 70% das mesas permitidas. O
peche seguirá sendo á 01.00 horas, e non se
permitirá o acceso de máis clientes desde as 00.00
horas.
Hoteis e albergues
A ocupación nas áreas comúns non poderá exceder
o 50% da capacidade. Nos albergues o aforo será do
50%. As actividades de animación grupais serán de
máx. 10 persoas incluíndo monitores.
Bibliotecas e museos
Se poderán facer actividades presenciais (culturais
incluídas) ó 50% da capacidade máxima e grupos
máximos de 10 persoas.
Praias
Sofrirán limitacións na capacidade determinada por
cada municipio en función de cada areal co
obxectivo de manter as distancias de seguridade.
Perímetro de catro metros cadrados.

RESUMO
Prohibidas festas ou verbenas
Reunións max. 10 persoas
Aforos comerciais hostalería e culto 50%
Aforo terrazas 75%
Hostalería: prohibido consumo en barra
Limitacións de aforo eventos
Vodas 100 persoas en exterior, 50 interior
Velorios ou enterros: 25 exterior, 10 interior
Deporte: 150 exterior, 60 interior
Campamentos: 100 exterior, 50 interior.

INFORMACIÓN COVID-19 POIO
689 575 495 Atención Preferente
Horario de 8.00 a 22.00

A partir das 00.00 do 12 de setembro de 2020

604 037 260 (Whatssapp)
Horario de 9.00 a 14.00 e de 16.00 a 21.00

Baseado na ORDE do 11 de setembro de 2020 sobre medidas de
prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Poio e Vilaboa.

