REOBERTURA DELS ESTABLIMENTS I LOCALS COMERCIALS MINORISTES I DE PRESTACIÓDE
SERVEIS ASSIMILATS.

El diumenge 3 de maig s’ha publicat l’Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual
s'estableixen les condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis, i
l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de l'esport professional i federat
A partir del dilluns 4 de maig reobertura al públic de tots els establiments i locals comercials
minoristes i d'activitats de serveis professionals l'activitat dels qualss'haguera suspés després
de la declaració de l'estat d'alarma en virtut del que es disposa en l'article 10.1 del Reial decret
463/2020, de 14 de març.No podran obrir aquells que tingan més de 400 m2 o esten dins
d’una centre o parc comercial.
S'establirà un sistema de cita prèvia que garantisca la permanència a l'interiorde l'establiment
o local en un mateix moment d'un únic client per cada treballador, sense que es puguen
habilitar zones d'espera a l'interior d'aquests.
Es garantirà l'atenció individualitzada al client amb la deguda separaciófísica prevista en
aquest capítol o, en el cas que això no siga possible, mitjançant la instal·lació de taulells o
mampares.
Horari d'atenció preferent a majors de 65 anys en les seues franges horàries de passeig
(actualment de 10 a 12 h i de 19 a 20 h).
Obertura de restaurants i cafeteries amb lliurament per a portar. Sense consum en el local.
Establir torns i horaris d’arreplegada per a evitar aglomenracions. Ha de garantir-se la
separació física entre persones treballadores i clients.
Consulta l’Ordre per a vore les mesures de neteja e higiene i de prevenció de riscos laborals
en este enllaç: https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf
Enllaç a la guia de recomanacions higiènic sanitàries per a salons de perruqueria:
http://www.indi.gva.es/documents/161328150/169707556/PELUQUERIAS++GUIA+DE+RECOMENDACIONES+HIGIENICO+SANITARIAS+COVID+19+-+STANPA.pdf/5e2292cb-a7cd-445d-8cdb-5337e4f3de5e

Enllaç a la guia de recomanacions a comerços:
http://www.indi.gva.es/documents/161328150/169707556/GUIA+PRACTIQUES+SEGURES+COMER%C3%87_ver2.pdf/e984cf3d2d7e-4767-bae2-d3bc1cef248b

Més informació AODL:mòbil 609 10 35 68/correu: adl@favara.es
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