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[FAQ] Quines restriccions continuen vigents?
Les restriccions per fer front als contagis de Covid-19 queden
aixecades. Així, ja no hi ha limitacions per a les reunions
socials, ni aforaments restrictius a la cultura, la restauració,
els comerços, els gimansos i els actes religiosos i civils. Tampoc
és obligatori presentar el certificat Covid per accedir a espais
interiors. De moment, però, el Govern manté tancat l'oci
nocturn, que espera obrir-lo divendres 11 de febrer.

HI HA TOC DE QUEDA?No. El confinament nocturn ha quedat aixecat
PUC VEURE ELS AMICS I LA FAMÍLIA?Sí, no hi ha limitacions per a les reunions socials.Està previst
aixecar la mesura a partir de dijous 10 de febrer
ÉS OBLIGATORI L'ÚS DE LA MASCARETA?L'ús de la mascareta és obligatori tant a interiors com
exteriors.
PUC ANAR A UNA DISCOTECA?L'oci nocturn està tancat. La previsió és que reobri l'11 de febrer.Llavors,
podrà reobrir sense limitació dels aforaments ni els horaris. Tampoc caldrà presentar el passaport Covid.
COM HA DE FUNCIONAR LA RESTAURACIÓ?Els bars i restaurants ja poden funcionar amb el 100% del
seu aforament aforament.És obligatori l'ús de mascareta mentre no es consumeixi.
COM FUNCIONEN LES ACTIVITATS CULTURALS?Es poden desenvolupar actes culturals amb públic
sense condicionants en l'aforament.
COM AFECTA EL COMERÇ?El comerç pot obrir sense limitació de superfície ni aforament.
PUC ANAR AL GIMNÀS? Els gimnasos poden obrir sense limitacions en l'aforament
HI HA RESTRICCIONS PER ALS ACTES RELIGIOSOS?Els actes religiosos i cerimònies civils no tenen
restriccions.
EM PUC MOURE ENTRE MUNICIPIS?Sí, es permet la mobilitat per tot el territori català i fora del territori
català.Només hi ha les restriccions marcades per altres comunitats autònomes i estats.
CAL FER TELETREBALL?El Govern recomana el teletreball.
A PARTIR DE QUAN ESTAN VIGENTS LES MESURES?Totes aquestes mesures estan en vigor fins a l'11
de febrer.
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