
Mesures RESTAURACIÓ
[L'AJUNTAMENT INFORMA]

S’autoritza el servei a les terrasses a l’aire lliure.
L'horari del servei pot ser de 8 a 22.30 h.
El nombre de taules autoritzades a col·locar és el del 50% de les
autoritzades l’any 2019 segons llicència municipal. L’Ajuntament
pot permetre la instal·lació de més taules sempre que es pugui
disposar de més superfície útil, respectant sempre la proporció
entre el 50% entre taules i superfície.
Distància física entre taules o agrupacions de taules de mínim dos
metres.
Ocupació màxima de deu persones per taula o agrupació de
taules. Resta obligat respectar una distància mínima de seguretat
interpersonal.
Respectar la distància de dos metres entre les persones que
ocupen taules diferents.
Continua permès tant el trasllat de comandes a domicili com la
recollida a l’establiment, en aquest últim cas, sempre respectant la
distància interpersonal de dos metres i evitant aglomeracions.

Neteja i desinfecció dels equipaments de la terrassa, especialment
de les taules i les cadires després de cada servei.
Si s’utilitzen estovalles és prioritari utilitzar-les d’un sol ús.
Els clients han de poder disposar de dispensadors de sabons
hidroalcohòlics o desinfectants.

Restriccions per a l'obertura de terrasses:
 

 
Mesures d’higiene. Obligacions:
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S’ha d’evitar l’ús de les cartes de menús. S’han d’utilitzar dispositius
electrònics, pissarres, cartells o similars.
Els elements auxiliars del servei (vaixella, cristalleria, estovalles,
coberts...) han d’estar en llocs tancats i, si no fos possible, allunyats de
les zones de pas de clients i treballadors. 
Els productes d’autoservei (portatovallons, escuradents, vinagreres,
setrilleres etc.) han de ser substituïts per elements monodosi o d’un
sol ús.
S’ha de fomentar el pagament amb targeta de crèdit o altres mitjans
que no suposin contacte físic. El datàfon s'ha de desinfectar després
de cada ús.
Ús dels lavabos: accés individual i obligatorietat de netejar-los i
desinfectar-los un mínim de dos cops al dia (un d'ells a l'inici o al final
del servei).
Els treballadors han de portar mascaretes en no poder garantir la
distància interpersonal de dos metres amb els clients i s’han de rentar
sovint les mans amb sabó o gel hidroalcohòlic.

 
Es permet el consum a l’interior de l’establiment:
 
Com: Aforament màxim del 40% que té establert el local. El servei s’ha de
prestar exclusivament a taula (poden agrupar-se taules) i preferentment
amb reserva prèvia.
Mesures de seguretat: Distància física de dos metres entre taules o
agrupacions de taules i respecte a la distància mínima de seguretat
interpersonal.
Prohibicions: Resta prohibit el servei a la barra.
Mesures d’higiene: les mateixes que per a les terrasses.
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