SI PUC OBRIR LA MEVA TERRASSA HE DE
SABER QUE..
Fes de la Seguretat la teva Prioritat

1

REDUCCIÓ AFORAMENT
Reobertura al públic de les terrasses a l'aire
lliure dels establiments d'hostaleria i restauració
limitant-se al 50% de les taules permeses l'any
immediatament anterior sobre la base de la
corresponent llicència municial.
No obstant l'ajuntament podrà incrementar la
superfície destinada a la terrassa a l'aire lliure, i
incrementar el nombre de taules previst en
l'apartat anterior, però respectant, en tot cas, la
proporció del 50% entre taules i superfície
disponible.
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DISTÀNCIA
Haurà d'assegurar-se que és manté la deguda
distància física d'almenys 2 metres entre les
taules o, en el seu cas, agrupacions de taules.

3

QUÈ ES UNA TERRASSA?
Terrasses a l'aire lliures són tot l'espai no cobert
o tot espai que estant cobert estigui envoltat
lateralment per un màxim de dues parets, murs
o paraments.
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OCUPACIÓ MÀXIMA
10 persones per taula o agrupació de taules. La taula
o agrupació de taules que s'utilitzin per a aquesta fi,
hauran de ser concordes al nombre de persones,
permetent que es respectrin la distància mínima.
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MESURES D'HIGIENE I
PREVENCIÓ DEL SERVEI
Neteja i desinfecció de l'equipament de la
terrassa, e particular taules i cadires i tota altre
superfície de contacte, entre un client i altre.
Estovalles d'un sol ús o solucions que facilitin el
seu canvi entre serveis. Neteja +60º/90º.
Dispensadors

de

gels

hidroalcohólicos

o

desinfectants amb activitat virucida autoritzats i
a disposició dels clients.
Evitar l'ús de cartes d'ús comú, optant per l'ús de
dispositius electrònics propis, pissarres, cartells
o altres mitjans similars.
Vaixella,

cristaleria,

coberteria,

s'emmagatzeram en recintes tancats i, si això no
fos possible, lluny de zones de pas de clients i
treballadors.
S'eliminaran productes d'autorservei com a
tovalloneres, palilleros, vinagreres, setrills, i
altres utensilis similars, prioritzant monodosis,
d'un sol ús o el seu servei en altres formats sota
petició del client.
Ús WC; ocupació màxima serà d'una persona,
excepte que requereixen assistència. Neteja
mínima 6 cops al día.

