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Concello de Marín #COVID19

As novas medidas estarán en vigor, de momento, ata o 18 de febreiro.

DATAS DE VIXENCIA

Todos os cidadáns deberán adoptar as medidas necesarias para evitar a
xeración de riscos de propagación da enfermidade Covid19.

PREVENCIÓN

Todos os concellos de Galicia teñen peche perimetral.

MOBILIDADE

Excepcións:

Asistencia a centros, servizos e establecementos sanitarios
Cumprimento de obrigas laborais, profesionais, empresariais, institucionais,
sindicais e legais
Asistencia a centros universitarios, docentes e educativos, incluídas as escolas de
educación infantil
Retorno ao lugar de residencia habitual ou familiar
Asistencia e coidado, incluído o acompañamento, a maiores, menores,
dependentes, persoas con discapacidade ou persoas especialmente vulnerables
Desprazamento a entidades financeiras e de seguros ou estacións de servizo en
territorios limítrofes
Actuacións requeridas ou urxentes ante órganos públicos, xudiciais ou notariais
Renovación de permisos e documentación oficial
Realización de exames ou probas oficiais
Coidado de hortas e animais
Asistencia a academias, autoescolas e centros privados de ensino non regrado e
centros de formación
Desprazamento a establecementos comerciais de alimentación e bens de primeira
necesidade cando non hai alternativa no municipio



As persoas que viven soas, que poderán formar parte dunha única unidade de
convivencia ampliada
A reunión de persoas menores de idade cos seus proxenitores, no caso de que
estes non convivan no mesmo domicilio
A reunión de persoas con vínculo matrimonial ou de parella cando estes vivan en
domicilios diferentes
A reunión para o coidado, a atención, a asistencia ou o acompañamento a
persoas menores de idade, persoas maiores ou dependentes, con discapacidade
ou especialmente vulnerables
No caso de actividades laborais, institucionais, empresariais, profesionais,
sindicais e administrativas

Adquisición de medicamentos, produtos sanitarios e outros bens de primeira
necesidade
Asistencia a centros, servizos e establecementos sanitarios
Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urxencia
Cumprimento de obrigas laborais, profesionais, empresariais, institucionais ou
legais
Retorno ao lugar de residencia habitual, tras realizar algunha das actividades
mencionadas
Asistencia a coidado de maiores, menores, dependentes, persoas con
discapacidade ou especialmente vulnerables
Por causa de forza maior
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Exclusivamente con persoas convivintes, tanto en espazos públicos como privados.

REUNIÓNS

Excepcións:

Restrinxida a mobilidade nocturna entre as 22.00 e as 06.00 horas.

TOQUE DE QUEDA

Excepcións:



Esixible en todo momento durante a realización da práctica de deporte
individual ao aire libre
No consumo de tabaco ou de cigarros electrónicos, alimentos ou bebidas na vía
pública ou en espazos ao aire libre, só pode sacarse a máscara para o momento
do consumo, sempre e cando sexa posible garantir a distancia de dous metros
con outras persoas
Na prestación de asistencia ou axuda no fogar a persoas dependentes, será
obrigado o uso da máscara tanto por parte do persoal prestador do servizo
como das persoas dependentes (sempre que non haxa motivo médico que non
recomende o seu uso)

Límite máximo de 5 persoas por túmulo, agás convivintes, e 15 persoas no exterior
A comitiva ou despedida non poderá superar as 15 persoas non convivintes, entre
familiares e achegados, ademáis de, se é o caso, o ministro de culto
Zonas comúns de paso, utilizaranse unicamente para o tránsito
Os servizos de hostalaría nos establecementos funerarios tamén permanecerán
pechados

Aforo máximo de 1/3 da súa capacidade total
Non se poderá utilizar o exterior dos edificios ou da vía pública
Non se poderán realizar actuacións de coros ou agrupacións vocais de canto
Non se permitirá o uso de auga bendecida e as ablucións rituais
Limitarase ao menor tempo posible a duración das celebracións
Evitarase o contacto persoal, tocar ou bicar obxectos de devoción
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USO DA MÁSCARA

VELORIOS E ENTERROS

LUGARES DE CULTO



Venda de produtos alimenticios, bebidas e tabaco
Venda de carne e produtos cárnicos e venda de peixes e mariscos
Venda de pan e produtos de panadería, confeitaría e pastelaría
Venda de combustible para a automoción
Venda de artigos médicos e ortopédicos
Venda de produtos farmacéuticos
Venda de alimentos para animais de compañía
Perruquerías e centros de estética
Empresas de profesionais (carpintaría, fontanaría...) tamén poderán abrir
ata as 21.30 horas e facer servizos a domicilio dentro deste horario

Deberán respectar as regras de capacidade que rixan no lugar no que se
desenvolvan
Nas celebracións que poidan ter lugar despois da cerimonia, só poderán acudir
persoas convivintes

Os establecementos e locais comerciais retallistas abertos ao público
pecharán ás 18.00 horas.
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VODAS

COMERCIOS NON ESENCIAIS

Excepcións COMERCIOS ESENCIAIS (peche ás 21.30 h):

Os mercadillos que desenvolven a súa actividade na vía pública ao aire libre
non poderán superar o 50% dos postos habituais

MERCADILLO

Medidas necesarias para manter a distancia de seguridade e será obrigatorio
o uso da máscara aínda que se garantice ese distanciamento

LONXAS



Escolas oficiais de idiomas
Escolas de arte e superior de deseño
Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais
Escola Superior da Arte Dramática
Conservatorios de música
Conservatorios de danza
Escolas de música
Escolas de danza
Centros autorizados de deportes, centros autorizados de fútbol y centros
autorizados de fútbol sala
Centros autorizados de artes plásticas e deseño
Centros autorizados de música e centros autorizados de danza
Escolas de música privadas e escolas de danza privadas

Academias
Autoescolas
Centros privados de ensino non regrado
Centros de formación
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EDUCACIÓN

Coas clases presenciais permitidas (máx. 50% de aforo):

Coa obligatoriedade de facer as clases telemáticas:

Actividade docente nas ensinanzas universitarias:

O segundo cuatrimestre comezará o luns 8 de febreiro nas 3 universidades galegas
A ensinanza será telemática até o 18 de febreiro (ou no que dure esta medida)
As probas de avaliación poderán manterse nas datas e modalidades previstas

HOSTALARÍA

Pechada ao público
Só servizo para recoller no local e a domicilio. O reparto a domicilio será
máximo ata as 00.00 horas.



A práctica da actividade física e deportiva non federada só poderá realizarse ao
aire libre, de forma individual ou con persoas convivintes e utilizando máscara
Quedan suspendidas as competicións deportivas a nivel autonómico e os
adestramentos quedan suxeitos ás mesmas limitacións deportivas recollidas
As competicións federadas de nivel nacional e os adestramentos
desenvolveranse dacordo co establecido pola Administración competente.
Realizaranse sen público.
Nas competicións oficiais non profesionais de ámbito estatal de deportes que
impliquen contacto:

Os equipos e deportistas galegos que participen nesas competicións
deberán realizar os adestramentos e a competicións en grupos estables e
realizando tests serolóxicos ou probas similares cada 14 días naturais
As expedicións de deportistas procedentes doutras CCAA que se desprazen
a Galicia para participar nalgunha competición das permitidas, deberán
realizar test serolóxicos ou probas similares en orixe entre 72 e 24 horas
previas á celebración da proba. Terán que comunicar ás autoridades
sanitarias a listaxe de persoas da expedición, a data e hora de chegada, o
lugar de aloxamento e o tipo de proba realizada

Concello de Marín #COVID19

ACTIVIDADE DEPORTIVA

CULTURA

Cines
Teatros
Auditorios
Museos
Bibliotecas
Salas de conferencias
Salas de concertos
Recintos feirais
Centros de Interpretación e visitantes

Peche temporal mentres duren as medidas de:



Prazas de touros
Establecementos de espectáculos deportivos
Casinos
Salas de bingo
Salóns de xogo
Tendas de apostas
Establecementos para actividades deportivas
Estadios deportivos
Pavillóns deportivos
Pistas de patinaxe
Xinmasios
Piscinas de competición
Piscinas recreativas de uso colectivo
Centros sociais e sociocomunitarios
Clubs de xubilados e centros de natureza análoga

Concello de Marín #COVID19

OUTROS ESPAZOS PECHADOS

Excepcións:

Instalacións deportivas nas que se celebren os adestramentos ou competicións
de ámbito estatal que están permitidas
Centros de Día de maiores e persoas con discapacidade ou ocupacionais
Casas do Maior

CENTROS, SERVIZOS E ESTAB. SANITARIOS

Poderán estar abertos sen perxuizo de ningún horario, mantendo as citas
dispoñibles para os pacientes, que poderán acudir incluso a establecementos desta
índole que estean fóra do concello: clínicas, ópticas...



CUMPRAMOS AS MEDIDAS
 

TEÑAMOS

#SENTIDIÑO
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