A partir do 23/04/2021
NIVEL MÁXIMO
Carballeda de Valdeorras – Cualedro - O Grove - A Pobra do Caramiñal
Prohibido entrar e saír do termo municipal
Probibidas atraccións de feira
PECHE casinos, bingos, salóns xogo, tendas apostas
PECHE acuarios, establecementos actividades zoolóxicas, botánicas, xeolóxicas
Grupos só conviventes
Lugares de culto 1/3 da capacidade
Actividade deportiva: non federada só ao aire libre con máscara e só convivientes
Bibliotecas arquivos, museos, salas de exposicións, monumentos ... 30% capacidade, grupos 4 + guía ou
monitor
Hostalaría e restauración: servizo recollida ata 22:30n, servizo domicilio ata 24:00h
Lecer infantil: só actividades dirixidas na terraza ou xardín, 30% capacidade, grupos máximo 6 persoas, non
poderán interactuar con outros grupos
Taxis e VTC: só conviventes ou traballadores/escolares do mesmo centro
Vehículo particular conviventes ou traballadores/escolares do mesmo centro; 2 persoas/fila con máscara

ALTO
O Barco de Valdeorras– Cambre – Cortegada – Lobeira – Marín – Meaño – Meira – Muíños – Padrenda –
Petín – Ribadumia – Ribeira – Rubiá – Vilanova de Arousa
Probibidas atraccións de feira
Actividade deportiva: ao aire libre sen contacto físico e con máscara, grupos máximo 6 persoas + monitor, en
centros pechados grupos 4 persoas + monitor, 30% capacidade, piscinas máximo 30% vestarios 30%
Bibliotecas arquivos, museos, salas de exposicións, monumentos ... 30%, grupos máx 4 persoas + guía
Hostalaría e restauración: terraza 50%, distancia seguridade, 6 persoas/grupo, peche 21:00h, peche
restaurantes 23:00h, recollida 22:30h, reparto ata as 24:00h
Servizo ceas con reserva previa, rexistro de clientes, medidores de CO2 con pantalla visible (< 800ppm)
Lecer infantil só actividades dirixidas na terraza ou xardín, 30% capacidade, grupos máximo 6 persoas, non
poderán interactuar con outros grupos
Acuarios, establecementos actividades zoolóxicas, botánicas, xeolóxicas 30% de ocupación
Peche casinos, bingos, salóns xogo, tendas apostas

MEDIO
Barreiros - Boiro - Cambados – Cangas – Carral – Cartelle – Catoira – Gondomar – A Illa de Arousa – Lobios – Meis –
Muxía – Ortigueira – Ponteareas – As Pontes de García Rodríguez – Rianxo – Sanxenxo –
Trabada – Vigo – Vilagarcía de Arousa
Actividade deportiva: ao aire libre sen contacto físico e con máscara, grupos máximo 6 persoas + monitor/ en
centros pechados grupos max 4 persoas + monitor, 30% capacidade. Piscinas máximo 30% , vestarios 30%,
ventilación frecuente
Bibliotecas aequivos, museos e salas de exposicións, monumentos e outros equipamentos culturais... 30%
da capacidade, grupos max 4 persoas + guía ou monitor
Hostalaría e restauración: terraza 50% max 6 persoas/mesa, interior 30% (barra non),
max 4 persoas/mesa, peche consumo 21:00h, peche restaurantes 23:00h, recollida 22:30h, entrega 24:00h.
Servizo ceas con reserva previa, rexistro de clientes, medidores de CO2 con pantalla visible (< 800ppm)
Lecer infantil 30% capacidade; grupos max 6 rapaces no exterior/ 4 interior; inchables no exterior
Centros sociocomunitarios, centros cívicos, de convivencia, sociais: 30% capacidade, máximo 4 persoas +
monitor
Establecementos xogo: casinos, bingos, salóns xogo, tendas apostas ao 30% peche 21:00 máx 4 persoas/mesa

A Fegamp recomenda a lectura íntegra da orde publicada no DOG

 RESTRICIÓNS XERAIS a partir do 23/04/2021
Hostalaría e restauración: terraza 75% capacidade 6 persoas/mesa, interior 50% (barra non) 4 persoas/mesa,
peche ás 21:00h, peche restaurantes 23:00h, recollida ata 22:30h, reparto ata 24:00. Restauración centros
sanitarios/ traballo 50%. Comedores escolares normativa específica
Servizo ceas con reserva previa, rexistro de clientes, medidores de CO2 con pantalla visible (< 800ppm)
Bibliotecas, arquivos, museos, salas de exposicións, monumentos... 50% capacidade; max 4 persoas/grupos+ guía
Comercios e servizos: 50% capacidade, peche ás 21:30 >2500 m² disporán de sistema de reconto
Centros comerciais: 50% capacidade (zonas comúns 30% só para tránsito, prohibidas zonas recreativas) peche ás
21:30h
Mercados: <150 postos autorizados autorización 100%
150-250 postos 75%
>250 postos 50%
Lonxas: medidas para garantir a distancia de seguridade
Atraccións de feira: 1persoa/3m², recintos acoutados , entrada/saída diferenciadas
ata 8.000m²  máximo 500 persoas
<8.000 m² 1.000 persoas
Atraccións 30% capacidade ou 50% asentos/fila
Prohibidas atraccións inchables e piscinas de bólas
-Competicións deportivas, cines, teatros, auditorios, congresos, etc publico sentado, 1.5 m distancia, 30%
capacidade; 250 persoas interior / 500 aire libre, medidas fluxo xente, desinfección, ventilación, rexistro asistentes
-Escolas idiomas, deseño, artes plásticas, conservación, restauración, arte dramático, escolas/conservatorios de
música e danza, centros autorizados de deportes
-Academias, autoescolas, ctros. privados ensino non regrado e ctros. formación  50%
-Actos e reunións laborais, institucionais, académicas ou profesionais  50% da capacidade max 75 persoas
lugares pechados/ 150 aire libre
-Procesos selectivos sector público max 250 aspirantes sentados 1.5 m, rexistro
-Centros de día de maiores e persoas con discapacidade, ocupacionais e casas de maior
-Centros, servizos sanitarios  1 acompañante/menor, dependente ou xestante
-Turismo ao aire libre organizado por empresas  grupos máximo 8 + monitor
-Centros de interpretación e visitantes, aulas da natureza, casetas e puntos información de espazos protexidos 
50%, grupos máximo 6 persoas
-Acuarios, establecementos actividades zoolóxicas, botánicas, xeolóxicas 50% de ocupación
-Actividades infanto-xuvenís: aire libre 50% participación, máxi 50 + monitores grupos máx 6 persoas / espazos
pechados 25 máximo, grupos ata 4 persoas, non contacto entre grupos
-Lecer infantil 50%, 1 monitor/10 participantes, max 6 rapaces/grupo no exterior/ max 4 rapaces/grupo interior
-Centros sociocomunitarios, centros cívicos, de convivencia, sociais.... concellos C e D 30%, máximo 4 persoas +
monitor
-Establecementos xogo (casinos, bingo, salóns, tendas apostas) 50% capacidade, peche 21:00h, máx 4 persoas/mesa
-Actividade cinexética e pesca permitida
-Actividade deportiva non federada: ao aire libre grupos máximo 6 persoas + monitor,sen contacto físico e con
máscara // en centros pechados grupos 4 persoas + monitor, 50% capacidade, vestarios 30% capacidade, ventilación
frecuente// piscinas 50% capacidade. Deporte federado segundo protocolos
-Lugares de culto: 50% capacidade, sen coros, auga bieita ou ablucións
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-Hoteis e aloxamentos turísticos 50% capacidade, albergues 30%; restauración para aloxados, para o resto
normativa xeral hostalaría por nivel de restrición, instalacións deportivas normativa xeral

Medidas xerais en GALICIA a partir do 23/04/2021


Entrar/saír de Galicia

1.
2.
3.
4.
5.

Motivos sanitarios e coidado de persoas (menores, dependentes…)
Obrigas laborais, institucionais e legais...
Asistencia educativa/formación, realización de exames ou probas
Retorno ao fogar
Acudir a entidades financeiras, seguros ou estacións de servizo
limítrofes
6. Requirimentos de organismos públicos, xudiciais, notariais e
trámites inaprazables
7. Coidado de hortas e animais
8. Adquisición de bens esenciais inexistentes no concello
9. Tránsito ou forza maior
10. Adestramentos ou competicións federadas
11. Caza de xabaril e lobo

GRUPOS

excepcións

 Mobilidade entre 23:00-6:00
1. Atención sanitaria/ veterinaria
2. Coidado dependentes
3. Adquisición medicamentos, produtos
sanitarios, de primeira necesidade
4. Obrigas laborais
5. Abastecemento combustible e retorno
ao fogar motivado por algunha das
devantiditas cuestións

Espacio pechado privado  conviventes
Espacio pechado uso público  Máximo 4 persoas
Espacio aberto  máximo 6 persoas
- persoas soas poden incorporarse a outra unidade de convivencia
-menores cos seus proxenitores
-parellas non conviventes
-asistencia persoas dependentes
-actividades laborais, institucionais, administrativas, educativas...

Máscara obrigatoria agás:





Ao momento de comer, beber, fumar
Conviventes no vehículo, camarote
Prais, ríos, piscinas, etc de ficar se desprazar e con distancia de seguridade
Deporte individual/ actividades individuais de esforzo físico non deportivo  ao aire libre
sempre con distancia de seguridade

 PROHIBIDO
Actividades de festas, verbenas e outros eventos populares
Espectáculos e recintos taurinos, circenses
Espectáculos feriais e exhibicións, pirotécnicos
Actividades recreativas de lecer e entretemento e atraccións recreativas
Establecementos recreativos: parques atraccións, temáticos, acuáticos, salóns, parques multilecer
Establecementos lecer e entretemento (salas de festas, discotecas, pubs, café espectáculo)

A Fegamp recomenda a lectura íntegra da orde publicada no DOG

