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MEDIDAS  especiais  Arteixo, Viveiro e Xinzo de Limia     
 

*Confinamento  de 22:00h - 06:00 h Excepcións ( Adquisición de medicamentos, produtos sanitarios e bens 1ª 

necesidade, asistencia sanitaria/ veterinaria urxente, obrigas laborais, institucionais ou legais, asistencia a persoas 

dependentes) 
 

Distancia mínima interpersoal de 1,5 metros  

Persoas con sintomatoloxía, contacto estreito,  sospeita de COVID19 ou pendentes de resultados  illamento no domicilio 
 

Grupos máximo  4  persoas  agás: 

- convivintes 

- actividades laborais, institucionais, empresariais, profesionais, sindicais, administrativas 

- actividades universitaria, educativa, de formación e ocupacionais 
 

***Centros, servizos e establecementos sanitarios  unha persoa acompañante por usuario/a. 
 

Caza de xabaril e lobo  Exentos de limitacións de mobilidade e agrupacións de persoas 
 

*Establecementos comerciais e de servizos -> peche ás 21:30 aforo 50%  (atención preferente a > 75 anos)  

*Centros comerciais -> (30% do aforo) zonas comúns só para tránsito agás hostalaría, prohibido o uso de zonas recreativas.  

*Mercadillos-> máximo 50% dos postos (clientes garantindo a distancia de seguridade) 
 

Actividade deportiva 

-Deporte non federado ao aire libre máximo 4 persoas ao aire libre 

-Suspendidas competicións deportivas a nivel autonómico 

 

 

 PECHE TEMPORAL: 

 

1.Restauración   Permitida só entrega a domicilio ou recollida no local ata as 24:00 
 

- Restaurantes  - Salóns de banquetes 

- Cafetarías  - Bares 
 

* establecementos de restauración de centros sanitarios ou de traballo poderán manter o servizo ao 50% do aforo, 

consumo sentado na mesa, máximo 4 persoas por grupo 

2.  Instalacións para actividades zoolóxicas, botánicas e xeolóxicas. 

 

4. Establecementos  

- Cine 

- Auditorios 

- Bibliotecas 

- Salas de conferencias 

- Salas polivalentes 

- Teatro 

- Museos 

- Circos  

- Prazas de touros 

- Recintos feirais 

  

- Casinos 

- Salas de bingo 

- Salóns de xogo 

- Tendas de apostas 

 

-Pistas de patinaxe 

-Piscinas recreativas de uso 

 colectivo 

 

- Parques de atraccións 

   e temáticos 

- Parques acuáticos 

- Salóns recreativos 

- Parques multilecer 

- Centros lecer infantil 

- Salas de concertos 

- Salas de festas  

- Discotecas 

- Pubs   

- Cafés-espectáculo 

- Furanchos 

 

- Establecementos de espectáculos deportivos. 

. Estadios   . Pavillóns  

. Recintos   . Ximnasios 

. Piscinas de competición 

 

(respectando 

 correspondentes  

protocolos) 

 

A Fegamp recomenda a lectura íntegra das normas: 

https://www.fegamp.gal/sites/default/files/infocorona/210119_decreto_mobilidade_dog_11bis.pdf 

https://www.fegamp.gal/sites/default/files/infocorona/210119_orde_medidas_dog_11bis.pdf 

 

 

https://www.fegamp.gal/sites/default/files/infocorona/210119_decreto_mobilidade_dog_11bis.pdf
https://www.fegamp.gal/sites/default/files/infocorona/210119_orde_medidas_dog_11bis.pdf

