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Medidas en O Carballiño dende as 00:00h do 5/11/2020: 

1. Prohibido entrar/saír agás por motivos: 

- sanitarios 

-retorno ao fogar/familiar 

- por coidado a dependentes. 

- laborais, trámites administrativos inaprazables, requirimentos públicos, xudiciais, notariais 

-educativos, exames ou probas inaprazables 

-forza maior 

 

2. Prohibido reunións agás convivintes 

3. Recomendacións  persoas  > 75 anos, vulnerables e enfermos respiratorios  non saír en 

horas de alta concentración de xente 

4. Prohibidas: festas, verbenas, eventos, atraccións 

5. Lugares de culto  aforo <50% ou máximo 25 persoas 

6. Velorios e enterros  máx 25 persoas ao aire libre/ 10 no interior (comitiva enterramento ou 

incineración máximo  25 persoas) 

7. Celebracións relixiosas ou civís  máx 100 persoas ao aire libre/ 50 en espazos pechados 

8. Transporte escolar sen límite, no resto máxima capacidade sen usar asentos contiguos agás 

convivintes, prazas de pé ocupación dunha 6ª parte das prazas  

 

MANTEÑEN O AFORO MÁXIMO DE 50% E RESTRINXEN AFLUENCIA: 

-Bibliotecas arquivos, museos, exposicións, etc   prohibidas as actividades en grupo 

-Cines, teatros, auditorios  máximo 30 persoas espazos pechados / 75 aire libre 

- Actividade física  individual (colectiva se son convivintes) 

- Eventos deportivos, competicións, etc  máx 30 persoas espazos pechados/ 75 ao aire libre 

- Actividades tempo libre  máx. 50 persoas aire libre / 25 recintos pechados, grupos  6 persoas 

-Congresos, encontros, conferencias, reunións profesionais, de comunidade, etc,  30 persoas 

espazos pechados/ 75 aire libre 

 

PECHE E CESE DE ACTIVIDADE DE: 

-circos, prazas de touros, establecementos de espectáculos públicos, recintos feriais  

-casinos, salas de bingo, salas de xogo, tendas apostas 

-pistas de patinaxe 

-piscinas recreativas 

-parques de atraccións, temáticos, multiocio, acuáticos, salóns recreativos 

-establecementos zoolóxicos, botánicos, xeolóxicos 

-establecementos actividades culturais e sociais, salas de concertos, salas de festas, discotecas, pubs, 

cafés espectáculos, furanchos 

-lecer infantil 

-hostalaría e restauración (agás servizo de entrega a domicilio ou recollida) (nos centro sanitarios ou 

de traballo seguen abertos ao 50% do aforo, consumo sentado en mesa, máximo grupos 6 persoas) 
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MANTÉN ACTIVIDADE: (coas restricións) 

- Cines, teatros, auditorios, museos, bibliotecas 

- salas de conferencias, salas polivalentes, espectáculos  

- actividades deportivas (estadios, pabillóns, ximnasios, piscinas competición, outros recintos 

deportivos) 

 

Mantense a prohibición de mobilidade entre as 23:00h-6:00h 

Algúns aforos poderanse ampliar con autorización da autoridade correspondente 

 

 

Fegamp recomenda a lectura ítegra das normas:  

https://bit.ly/3esJe8L 

https://bit.ly/387gCRc 
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