#ReactivantPalma

A partir de l’11 de maig

Palma entra a la Fase1

Gràcies al comportament responsable de tothom, ens preparem
per començar a reobrir a poc a poc la nostra ciutat.
Per no haver de fer cap passa enrere és molt important:
RESPECTAR
LA DISTÀNCIA DE
SEGURETAT

RENTAR-SE
LES MANS
CONSTANTMENT

Visites a familiars i amics: Es pot visitar a altres
persones sempre que resideixin a la mateixa província,
excepte gent gran, persones amb patologies prèvies o
vulnerables.
MÀX.
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Reunions a casa: Màxim 10 persones
(respectant les indicacions sanitàries).
Petit comerç: Poden obrir les botigues de menys
de 400 m2 amb el 30% de la cabuda i horari preferent
per a la gent gran.
Terrasses obertes: Es permet l'obertura de terrasses amb limitacions d'ocupació fins al 50%. Alguns
establiments poden sol·licitar l'ampliació de l’espai de
les terrasses. Sol·licituds a través d'instància general
en OACs o online a palma.cat.
Mercats a l’aire lliure: Tornen a obrir amb un 25%
de les paradetes permeses i 1/3 de la cabuda de visitants.
Mantenint la distància física de les paradetes i els clients.
Allotjaments turístics: Poden obrir excloent
les zones comunes.
Esports: Es reobren les pistes exteriors de Son
Moix. S'ha de demanar cita prèvia per practicar esport
individual (tenis, la pista de patinatge, la pista d’atletisme i el velòdrom).
Obre la cultura: Museu amb 1/3 de la cabuda i cita
prèvia. Actes amb espectadors asseguts amb un
màxim de 30 persones a espais tancats i màxim de
200 persones a l’aire lliure.

SEGUIR
ESTRICTAMENT I
EN TOT MOMENT
LES INDICACIONS
DE LES AUTORITATS

Culte, funerals i vetlles: Obren llocs de culte amb
1/3 de la cabuda. Funerals i vetlles: amb un màxim 15 persones a l’aire lliure i un màxim de 10 persones a interiors.
Navegació recreativa: Es permet navegar o fer
esport amb una embarcació pròpia. Es permet anar
en vaixell amb limitació de persones.
Serveis socials: Torna l'atenció presencial i
domiciliària.
Biblioteques: Reobertura de les biblioteques de
Palma per a servei de préstec i devolució de llibres i
per a tràmits del carnet.
Reactivació de l’ORA: A partir del 13 de maig.
Obertura de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania (OAC) d'Avingudes, Sant Ferran i Son
Ferriol, que es sumen a la de Cort.
Reobertura del Castell de Bellver i Can Balaguer
amb limitació d’aforament a 1/3.
Transport públic: Augmenta el servei de l'EMT
amb un 80% dels autobusos. És obligatori l'ús de
mascareta.
Centre sanitari municipal de protecció animal
de Son Reus: Es reactiva el sistema de voluntariat i
les cirurgies d'esterilització.
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