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14 de juliol de 2020

Mesures per contenir el brot 
de l’Hospitalet de Llobregat, 
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Per a més informació, consulta canalsalut.gencat.cat/coronavirus

/ Es prohibeixen les trobades i/o reunions 
de més de 10 persones (excepte 
reunions laborals) i transport públic.

/ Les activitats de teatres, cinemes, piscines, parcs 
d’atraccions i parcs infantils, gimnasos, sales de 
festa i discoteques queden suspeses.

/ Les mesures s’aplicaran a partir de les 00.00 hores del 15 de juliol.

/ Es recomana que la població no surti 
del domicili i es limita la sortida 
al carrer per:

Anar al lloc de treball, sempre que 
no es pugui teletreballar.
Assistir a centres sanitaris.
Tenir cura de persones grans, menors 
o dependents.
Accedir a establiments comercials 
d’alimentació, o a altres establiments 
comercials mitjançant cita prèvia.
Desplaçar-se a entitats financeres 
i d’assegurances o per requeriments 
en òrgans públics, judicials o notarials.
Fer trobades i activitats del lleure i esportives 
amb persones del grup de convivència habitual.
Fer mudances.
Atendre els horts familiars d’autoconsum.
Per causa de força major o situació 
de necessitat.
Per exàmens o proves oficials inajornables

A l’interior de l’establiment al 50% 
de l’autoritzat i consumint a taula

A les terrasses garantint una 
distància de 2 metres entre 
taules o grups de taules.

Preferentment servei a domicili 
i comandes per emportar.

10 
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que afecten als barris de La Torrassa, La Florida i Collblanc

/ Es mantenen les activitats 
de casals i colònies d’estiu, 
seguint els protocols.

/ A les activitats d’hosteleria 
i restauració, es limita l’aforament:

/ Els contactes s’han de limitar, 
sempre que sigui possible, al grup de 
convivència habitual i estable.

/ S‘han de mantenir i extremar 
les mesures de protecció 
ja establertes.
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/ Les biblioteques i els museus 
romanen oberts, subjectes 
a mesures.
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