ESTAT
D'ALARMA:
PREGUNTES
FREQÜENTS

PUC SORTIR AL CARRER
Per norma, hem de quedar-nos a casa. Ara bé,
la circulació està permesa per:
- Anar a comprar aliments, productes
farmacèutics i de primera necessitat.
- Anar al metge o establiments sanitaris.
- Anar a la feina i tornar al domicili particular.
- Donar assistència a persones majors, menors,
depenents, amb discapacitat o especialment
vulnerables.
- Anar al banc o a la companyia d’assegurances.
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PUC CIRCULAR AMB COTXE

situació de necessitat.
- Altres activitats similars, que s’hauran de fer

banc, al metge, a la benzinera, a la feina...

Sí, però

QUINS COMERÇOS PODEN OBRIR
- Comerços d'aliments, begudes, productes i béns
de primera necessitat.

sempre de forma individual, excepte

- Establiments farmacèutics, mèdics, òptiques i

si s’acompanya a persones amb discapacitat o

productes ortopèdics.

PUC VISITAR ELS FAMILIARS

per causa justificada.
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només per fer alguna de les activitats
previstes anteriorment: Anar al supemercat, al

- Sortir de casa per causa de força major o

Podreu

- Productes higiènics.
- Premsa.

PUC PASSEJAR EL CA
El podeu treure de casa
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OUR FOOD

amb

Només si es tracta de persones majors,
depenents, discapacitades o vulnerables que
necessitin ajuda o assistència. En aquests

No, durant l'estat d'alarma, no està permès.

- Entitats financeres i d'assegurances.
- Equips tecnològics i de telecomunicacions.

mesures de seguretat màxima: higiene i distància

- Aliments per animals de companyia.

d’un metre.

- Tintoreries/bugaderies.
- Comerç per internet, telefònic o per
correspondència.

PUC VISITAR ELS AMICS

and events, we prepare dishes kids and
adults would enjoy.

- Estancs.

casos, se’ls pot visitar, però mantenint sempre les

As the top choice for children's parties

PUC SORTIR A CÓRRER

- Benzineres.
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PUC DUR ELS INFANTS AL PARC
No. Els fillets han de quedar-se a casa.

