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Sant Cugat podria passar a la fase 1 del desconfinament dilluns vinent
El Departament de Salut ha proposat al Ministeri de Sanitat
que, a partir del proper dilluns 25 de maig, Barcelona i les
regions metropolitanes nord i sud, on s'inclou Sant Cugat,
passin a la fase 1, després que aquest dilluns han entrat en
l'anomenada fase 0,5. L'obertura de terrasses i les reunions de
fins a 10 persones en un mateix espai són algunes de les
mesures recollides en aquesta nova etapa.

Salut indica que 's'està constatant' que es manté l'evolució a la baixa dels factors de risc epidemiològic
-bàsicament, la incidència de nous casos i la taxa reproductiva efectiva-, un fet que, sumat a què fa més dies
que s'ha impulsat la capacitat de diagnòstic i de seguiment de casos amb la disposició de proves PCR a
l'atenció primària, 'fa concloure que ja és un bon moment per a fer aquest pas de fase'. La Generalitat ha enviat
al govern espanyol aquesta nova proposta de desconfinament, que ha estat explicada en una reunió entre la
consellera de Salut, Alba Vergés, i els alcaldes i alcaldesses de l'àrea metropolitana; i posteriorment en l'àmbit
del Procicat.
FASE 1 Obertura de terrasses amb un 50% de capacitat Obertura d'hotels i allotjaments turístics excloent
zones comunes Es permeten reunions d'un màxim de 10 persones sempre que es compleixin les mesures de
seguretat i higiene Desinfecció i treball administratiu als centres educatius Actes i espectacles culturals de
menys de 30 persones en llocs tancats Actes i espectacles culturals a l'aire lliure de menys de 200 persones i
amb seients assignats Turisme actiu i a la natura per a grups limitats de persones Es permet l'ús compartit de
vehicles amb limitació d'ocupació del 50%
A aquestes mesures, se sumen les que ja recollien les fases 0 i 0,5: Obertura de botigues de menys de 400
metres quadrats sense necessitat de cita prèvia amb un terç de l'aforament.Els espais de culte religiós podran
obrir amb un terç de l'aforament.Els funerals i les vetlles quedarien limitats a un màxim de 15 persones a l'aire
lliure i a 10 en un espai tancat Les escoles podran obrir per fer feines administratives, tasques de desinfecció i
manteniment. El CAR de Sant Cugat pot reobrir.Obertura amb cita prèvia dels concessionaris d'automoció i de
les estacions de servei ITVObertura dels centres de jardineria i de plantesS'obriran les administracions de
loteria i de jocs d'àmbit estatalEs podran celebrar congressos i seminaris d'investigació i innovació fins a 30
assistents Sortida controlada de menorsEsport individual a l'aire lliureObertura de locals amb cita prèvia
Restaurants que fan menjar per endur o a domicili Perruqueries Centres de fisioteràpia Òptiques Horari
d'atenció preferent a persones majors de 65 anys Entrenament individual d'esportistes professionalsPreferència
pel teletreballIncrement de freqüència del transport públic i obligatori l'ús de mascaretaSenyalització i
protecció de tots els locals públicsEscalonament en l'entrada i sortida de la feinaLes obres en edificis es
permeten a pisos buits i si no impedeixen el pas de veïnsEs permet anar a l'hort: De manera individual o
acompanyant un menor, una persona gran o una persona dependent Si l'hort es troba en un municipi adjacent
En el cas que l'hort no es trobi al municipi o al municipi veí, s'hi pot anar si es tenen aliments bàsics per a la
subsistència o animals Els gossos es poden passejar tant en la franja per fer esport o passejar (de 06.00 a
10.00h o de 20.00 a 23.00h) o per acompanyar els menors (entre les 12.00 i les 19.00h). Fora d'aquests horaris,
només es pot treure la mascota per fer les seves necessitats
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