
                                                                 

                                                             

A ORDE do 23 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia
da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na comarca de Santiago,
dispón determinadas medidas de prevención aplicables dende as 00.00 horas do 24 de
setembro de 2020 no lugar de O Milladoiro, no concello de Ames.

Dita  regulación a  aplicar  recóllese na  Orde  do  2  de  setembro  de  2020  pola  que  se
establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia da evolución da
situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Santiago de Compostela
que agora se estenden ao lugar de O Milladoiro.

Deste xeito podemos destacar: 

Restricións ás agrupacións de persoas

Limítanse os grupos para o desenvolvemento de  calquera actividade ou evento de
carácter  familiar  ou  social  na  vía  pública,  espazos  de  uso  público  ou  espazos
privados, a un máximo de dez persoas, excepto no caso de persoas conviventes, en
que non se aplicará esta limitación.

Tampouco serán aplicable esta limitación no caso de actividades laborais, administrativas,
actividades en centros educativos, de formación e ocupacionais, sempre que se adopten
as medidas previstas nos correspondentes protocolos de funcionamento.

O incumprimento da medida de prevención establecida neste punto poderá dar lugar á
imposición  das  sancións e  a  outras  responsabilidades  previstas  no  ordenamento
xurídico.

Velorios e enterros

Os  velorios  poderán  realizarse  en  todo  tipo  de  instalacións,  públicas  ou  privadas,
debidamente  habilitadas,  cun  límite  máximo,  en  cada  momento,  de  vinte  e  cinco
persoas en espazos ao aire libre ou de dez persoas en espazos pechados, sexan ou
non conviventes.

A participación na comitiva para o enterramento ou despedida para cremación da persoa
falecida restrínxese a un máximo de vinte e cinco persoas, entre familiares e achegados,
ademais, de ser o caso, do ministro de culto ou persoa asimilada da confesión respectiva
para a práctica dos ritos funerarios de despedida do defunto.
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Lugares de culto

A asistencia a lugares de culto  non poderá superar o cincuenta por cento da súa
capacidade.  A  capacidade  máxima  deberá  publicarse  en  lugar  visible  do  espazo
destinado ao culto.

Non se poderá utilizar o exterior dos edificios nin a vía pública para a celebración de actos
de culto. 

Establecementos  e  locais  comerciais  retallistas  e  de  actividades  de  servizos
profesionais abertos ao público

Os  establecementos  e  locais  comerciais  retallistas  e  de  actividades  de  servizos
profesionais abertos ao público  non poderán superar o cincuenta por cento da súa
capacidade total. No caso de establecementos ou locais distribuídos en varios andares,
a presenza de clientes en cada un deles deberá gardar esta mesma proporción.

Deberán  establecerse  as  medidas  necesarias  para  procurar  manter  a  distancia  de
seguridade interpersoal nos locais e establecementos ou, na súa falta, a utilización de
medidas alternativas de protección física. 

Deberán prestar un servizo de atención preferente a maiores de 75 anos, o cal deberá
concretarse en medidas como control de accesos ou caixas de pagamento específicos, e/
ou en horarios determinados que aseguren a dita preferencia na atención.

Establecementos de hostalaría e restauración

Os establecementos de hostalaría e restauración non poderán superar o cincuenta por
cento da súa capacidade para consumo no interior do local.

O  consumo  dentro  do  local  poderá  realizarse  unicamente  sentado  na  mesa,  ou
agrupacións  de  mesas,  e  deberase  asegurar  o  mantemento  da  debida  distancia  de
seguridade interpersoal entre clientes. Non está permitido o consumo na barra.

As terrazas ao aire libre dos establecementos de hostalaría e restauración limitarán a súa
capacidade  ao  setenta  e  cinco  por  cento  das  mesas  permitidas no  ano
inmediatamente anterior con base na correspondente licenza municipal ou da que sexa
autorizada para este ano, no caso de que a licenza sexa concedida por primeira vez.
Consideraranse  terrazas  ao  aire  libre  todo  espazo  non  cuberto  ou  todo  espazo  que,
estando cuberto, estea rodeado lateralmente por un máximo de dúas paredes, muros ou
paramentos.

No caso de que o establecemento de hostalaría e restauración obtivese o permiso do
concello  para  incrementar  a  superficie  destinada  a  terraza  ao  aire  libre,  poderase
incrementar  o  número  de  mesas  previsto  no  primeiro  parágrafo  deste  número  3,
respectando, en todo caso, unha proporción do setenta e cinco por cento entre mesas e
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superficie dispoñible e sempre que se manteña o espazo necesario para a circulación
peonil no tramo da vía pública en que se sitúe a terraza

Os establecementos de hostalaría e restauración  deberán pechar non máis tarde da
unha da madrugada sen que se poida permitir  o acceso de ningún cliente desde as
00.00 horas. 

Albergues turísticos

Na modalidade de aloxamento turístico de albergue permitirase unha capacidade máxima
do cincuenta por cento da máxima permitida.

Bibliotecas

Nas bibliotecas poderán realizarse actividades presenciais sen superar o cincuenta por
cento da capacidade máxima permitida.

Este  límite  de  ocupación  será  aplicable  tamén  á  realización  de  actividades  culturais
nestes espazos e cun máximo de ata dez persoas nas actividades de grupos, incluído
o monitor ou guía.

Actividade en cines,  teatros, auditorios,  circos de toldo e espazos similares,  así
como en recintos ao aire libre e noutros locais e establecementos destinados a
espectáculos públicos e actividades recreativas

Os cines, teatros, auditorios, circos de toldo e espazos similares poderán desenvolver a
súa  actividade, contando con  butacas  preasignadas,  sempre  que  non superen  o
cincuenta por cento da capacidade permitida en cada sala.

No caso doutros recintos, locais e establecementos destinados a espectáculos públicos e
actividades recreativas distintos dos previstos no parágrafo anterior, poderán desenvolver
a  súa  actividade  sempre  que  o  público  permaneza  sentado  e  que  non  se  supere  o
cincuenta por cento da capacidade permitida.

En calquera caso, será de aplicación un límite máximo de sesenta persoas para lugares
pechados e de cento cincuenta persoas se se trata de actividades ao aire libre.

Centros de lecer infantil

Os centros de lecer infantil poderán levar a cabo súa actividade cumprindo o Protocolo en
materia de lecer infantil  para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19,
aprobado  pola  Orde  da  Consellería  de  Sanidade  do  30  de  xuño  de  2020,  e  cunha
capacidade máxima do cincuenta por cento do seu total.
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Actividades e instalacións deportivas

A práctica  da  actividade  física  e  deportiva  non  federada,  ao  aire  libre,  poderá
realizarse de forma individual ou colectiva, sen contacto físico, e ata un máximo de
dez persoas de forma simultánea.

Nas instalacións e centros deportivos poderase realizar actividade deportiva en grupos de
ata dez persoas, sen contacto físico, e sempre que non se supere o cincuenta por cento
da capacidade máxima permitida, e deberanse establecer as medidas necesarias para
procurar a distancia de seguridade interpersoal durante o desenvolvemento da actividade.

Piscinas

As piscinas ao aire libre ou cubertas, para uso deportivo ou recreativo, deberán respectar
o límite do cincuenta por cento da súa capacidade, tanto no relativo ao acceso como
durante a propia práctica deportiva ou recreativa e sen que poidan exceder o límite de cen
persoas de ocupación. Quedan exentas destas limitacións as piscinas unifamiliares de
uso privado.

Nas zonas de estancia das piscinas establecerase unha distribución espacial para manter
distancia de seguridade interpersoal entre os usuarios e cun máximo de dez persoas por
grupo, excepto no caso de persoas conviventes, en que non se aplicará esta limitación.

Uso de espazos públicos

Os centros cívicos e sociais poderán realizar a súa actividade sempre que se limite a
súa  capacidade  total  ao  cincuenta  por  cento  e  que  se  extremen as  medidas  de
protección nas actividades socioculturais de tipo grupal que se realizan neles cun
máximo de dez persoas, incluído o monitor ou guía para as actividades grupais.

Por último o Concello de Ames, lembra que será  obrigatorio o uso da máscara nas
condicións establecidas no número 1.3 do anexo do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do
12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria
ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha
nova  normalidade ,  así  como  dar  cumprimento  da  obriga  de  manter  a  distancia  de
seguridade interpersoal.
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