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L'Estat permetrà la sortida d'infants per passeigs diaris de no més d'una hora
El govern espanyol permetrà que a partir de diumenge els
menors de fins a 14 anys surtin a donar passeigs de no més
d'una hora al dia prop del seu domicili. No es podran allunyar
més d'un quilòmetre de casa i hauran d'anar acompanyats
d'un adult que convisqui amb ells. Cada adult podrà
acompanyar fins a tres nens en un mateix passeig i els menors
podran córrer, saltar i fer exercici mantenint el distanciament
social.

No podran accedir a parcs o zones infantils. La sortida diària s'haurà de fer entre les 9 i les 21 hores. Ho han
anunciat el vicepresident del govern espanyol i ministre d'Afers Socials, Pablo Iglesias, i el ministre de
Sanitat, Salvador Illa, en roda de premsa aquest dijous en la que han recomanat evitar les 'hores punta'.
Els detalls de les condicions de les sortides amb menorsUn cop al dia, durant una hora, i sense allunyar-se més
d'un quilòmetre de casa.Han d'anar acompanyats d'un adult que convisqui amb ells. Pot portar fins a tres
menors.La sortida diària s'ha de fer entre les nou del matí i les nou del vespre.S'ha de mantenir el
distanciament social i les mesures d'higiene.Els menors poden córrer, saltar i fer exercici.Si no es pot garantir
el distanciament social, cal que els infants també portin mascareta, per exemple als establiments.No podran
accedir a parcs o zones infantils. Tampoc zones infantils comunitàries.Poden portar joguines com patinets o
pilotes, així com en el cas dels més petits el cotxet.Els menors que tinguin febre o símptomes compatibles amb
la Covid-19 no podran sortir al carrer.
Pel que fa als menors de 14 a 18 anys, poden sortir a fer les mateixes activitats que es permeten als adults,
sempre que els seus tutors legals els ho permetin.
El govern espanyol estima que aquesta norma beneficiarà sis milions de nens. L'ordre ministerial es publicarà
dissabte i les mesures entraran en vigor diumenge.
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