
 
 

CONCELLO DO RIÓS 

 

MEDIDAS A TOMAR A PARTIR DO DÍA 11 DE MAIO DE 2020, SEGUNDO A ACTIVIDADE DE QUE 

SE TRATE, FASE I DESESCALADA. 
 

1.-CIRCULACIÓN: 
 

1.1-Pódese circular pola provincia. 
 

Os motivos para ir dunha provincia a outra son motivos sanitarios, laborais, profesionais, ou 

empresariais, de retorno ó lugar de residencia familiar, asistencia e coidado de maiores, 

dependentes ou persoas con discapacidade,   causa maior ou situación de necesidade ou 

calquera outra de natureza análoga. 
 

Nas reunión en vivendas permitiranse máximo 10 persoas, cunha distancia entre elas de 2 

metros. 
 

2.-VELORIOS E ENTERROS: 
 

2.1.-Velorios: poderán realizarse cun máximo de quince persoas en espazos ao aire libre ou dez 

persoas en espazos cerrados. 
 

2.2.-Comitiva para o enterramento ou cremación da persoa falecida,     máximo de quince 

persoas, entre familiares e achegados ademáis do sacerdote. 
 

3.-LUGARES DE CULTO: 
 

Permítese un terzo do aforo. Manter distancia nos bancos dun metro lineal de banco entre 

persoas. O aforo deberá publicarse en lugar visible na igrexa. 
 

Prohibidas procesións no exterior da igrexa ou vía pública. 
 

Obrigatoria  a  mascarilla  e  desinfectar  a  igrexa  antes  de  cada  misa.  Deberá  haber  xel 

desinfectante á entrada da igrexa. 
 

Prohibida auga bendita e coro, así como distribuir ou bicar libros ou obxectos relixiosos. 
 
 

 

4.-ESTABLECIMENTOS E LOCAIS MINORISTAS (COMERCIOS) MÁXIMO 400 M2. 
 

Aforo máximo 30%. Os Locais deberán expoñer en zona visible o aforo máximo. Distancia de 

seguridade 2 metros. 
 

Atenderase de maneira prioritaria ós maiores de 65 anos. 
 

Poderán abrir con cita previa, concesionarios, itv, viveiros de prantas e establecimentos de 

loterías. 
 

Os Concellos poderán autorizar mercadiños, comunicando esta actividade ó organismo 

responsable da CCAA, dando preferencia a productos alimentarios e  de primeira necesidade. 

Limitación de 25% de postos autorizados. 
 

Distancia entre postos e clientes de 2 metros. 
 

Nos comercios deberá haber xeles desinfectantes á entrada, nos mercadiños só é 

recomendable.
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  Nos probadores só unha persoa e desinfectalos despois. Non poderá haber cosméticos ou 

perfumes de proba. 
 

En comercios, desinfectarase dúas veces ó día (1 delas ó finalizar ó día) e non se usarán os aseos por 

parte dos clientes salvo urxente necesidade, desinfectando despois. 
 
 
 

5.-ESTABLECIMENTOS HOSTELARÍA E RESTAURACIÓN: 
 

Reapertura ao público de terrazas ao libre. 50% mesas permitidas de acordo coa licenza 

municipal. Distancia de 2 metros entre cada mesa. 

Ocupación máxima de 10 persas por agrupación de mesas permitindo separación interpersoal. 

Mantelerías dun só uso. Prohibido poñer cartas, palilleiros, aceiteiras, vinagreiras our outros 

elementos que se utilicen por varias persoas. 
 

Prohibido os aseos , salvo clientes de urxente necesidade desinfectando despois. 
 
 

 

6.-SERVIZOS SOCIAIS: 
 

Os centros e servizos sociais onde se presten ditos servizos e prestacións deberán estar abertos e 

dispoñibles para atención presencial á cidadanía. 
 

Garantizarase a dispoñibilidade de acceso ós servizos de fisioterapia, rehabilitación, atención 

temperá e atención diurna para persoas con discapacidade e/ou en situación de dependencia. 
 

7.-HOTEIS E ESTABLECIMENTOS TURÍSTICOS: 
 

Aos servizos de restauración e cafeterías dos hoteis e aloxamentos turísticos aplicaráselles con 

carácter xeral o establecido no capítulo IV (TERRAZAS). 
 

Non obstante, exclusivamente para os clientes hospedados, prestarase o servizo de restauración e 

calquera outro servizo para a correcta prestación do servizo de aloxamento.  Estes servizos non se 

prestarán nas zonas comúns do hotel ou aloxamento turístico, que permanecerán pechadas. ( O bar 

e restaurante deben estar pechados ós hospedados, servizo de cátering). 
 

Disporase de xeles hidroalcohólicos á entrada. Desinfectaranse as habitacións en cada uso. 

Faranse desinfeccións cada 2 horas de pasamáns, botóns, ascensores etc.. 

8.- ACTIVIDADE DEPORTIVA NON PROFESIONAL: 
 

Séguese coas normas ata agora esablecidas. Non obstante en canto aos horarios, as CCAA poderán 

ampliar os horarios de paseo infantil e deporte para que comencen 2 horas antes ou terminen 2 

horas despois. Esto non afecta a poboacións de menos de 5.000 habitantes, que poderán pasear o 

facer deporte individual de 06:00 a 23:00 horas. 
 

EN RELACIÓN Á CAZA E PESCA DEPORTIVA. NON ESTÁN PERMITIDAS. 


