
FAQ 
de

butxaca

Hostaleria i
restauració

Treball

1,5 m 

Cultura

Oci nocturn

Esport

100% d'aforament en totes les activitatsAforaments
i horaris

Sense limitació d'horaris en totes les activitats (horari ordinari segons llicència)

Mesures 
de protecció

NOVES MESURES PER LA COVID-19
A partir del 18 de febrer de 2022. Aplicació a tot Catalunya

interior.gencat.cat/malaltiesemergents

Es recomana màxim 10 persones per taula 

Reincorporació progressiva presencial i foment del teletreball quan
sigui possible

Reunions 
i sortides

Sense limitació en el nombre de persones. Evitar les aglomeracions
especialment en espais tancats

De la 1 h a les 6 h, no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes en
reunions en espais públics

Es permet servei de restauració amb les mateixes mesures del sector

Es permet el ball amb mascareta

Cal garantir una bona ventilació mitjançant ventilació natural o altres
sistemes de ventilació 

Es recomana fer les activitats grupals a l'exterior sempre que sigui possible

Curses i activitats exteriors: sortida esglaonada per mantenir la distància 

És obligatori l’ús de la mascareta en espais interiors
Mantenir la distància interpersonal d'1,5 m, tant en espais tancats com a l'aire lliure
Garantir una ventilació correcta en els espais tancats 
És preferible fer les activitats a l'aire lliure

Mentre no es consumeix, s’ha de portar posada la mascareta en tot moment

a l'aire lliure: fins a un màxim sectoritzat en grups de 10.000 persones 

en espais tancats: fins a un màxim sectoritzat en grups de 5.000 persones
per sector i amb un mínim de dos sectors

En instal.lacions o equipaments esportius amb aforament autoritzat de més 
de 10.000 persones es permet: 

       per sector i amb un mínim de tres sectors

El servei de restauració ha de coincidir amb els sectors. Fora del sector, es
permet el consum de begudes, però no d'aliments

Es permet servei de restauració amb les mateixes mesures del sector

Cal garantir una bona ventilació mitjançant ventilació natural o altres
sistemes de ventilació 


