
Es recomana l'ús de mascaretes a 
partir de 3 anys. Els guants no són 
imprescindibles

No es poden utilitzar parcs infantils ni 
equipaments esportius a l'aire lliure

Es recomana dur una ampolla amb gel 
hidroalcohòlic o alcohol per netejar-se les 
mans al llarg de la sortida. També cal 
rentar-se les mans abans de sortir de casa, i 
quan s’hi torni a entrar

Està permès que els infants puguin anar en 
bicicleta o patinet. Es desaconsella que portin 
joguines

Sortides a l’aire lliure 

RECOMANACIONS BÀSIQUES
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Es podrà sortir  a passejar un cop al dia i a una 
distància màxima quilòmetre respecte la llar. 
No està permès desplaçar-se en cotxe fins a 
una zona de passeig1KM

Els infants menors de 14 anys sempre acompanyats de la 
mare, pare, tutor o adult no familiar amb autorització 
familiar durant una hora al dia, entre les 12 i les 19 hores. De 12 a 19 h 

Les persones de més de 14 anys i menys de 70, podran  
practicar esport a l’exterior de manera individual o sortir 
a passejar amb una de les persones amb qui es conviu, si 
pertany a aquesta franja d’edat, entre les 6 i les 10 hores o 
les 20 i les 23 hores.

Les persones majors de 70 anys, de risc o persones 
dependents amb cuidador podran sortir a passejar cada dia 
de 10 a 12 h i de 19 a 20 h durant un màxim d’una hora. 
Podran sortir acompanyades per una de les persones amb 
qui es conviu, si pertany a la mateixa franja d’edat o és de 
risc, o per persones cuidadores.

De 6 a 10 h 
i de 20 a 23 h

De 10 a 12 h
i de 19 a 20 h

PERSONES ENTRE 14 I 70 ANYS

INFANTS MENORS DE 14 ANYS

PERSONES MAJORS DE 70 ANYS, 
DE RISC O DEPENDENTS

Durant la sortida, no està permès 
quedar amb altres grups. En el cas d’una 
trobada casual, caldrà mantenir una 
distància de seguretat d’almenys 2 
metres i evitar el contacte físic
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