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DON  ANTONIO FERNÁNDEZ ANGUEIRA 

ALCALDE DO CONCELLO DE PADRÓN (A CORUÑA)

Con motivo do incremento da COVID-19, a Consellería de Sanidade establece o  nivel 4 de restricións para Padrón, a partir do
21/01/2021, as 00:00 horas.

D I S P O Ñ O :

SUSPENSIÓN  DO  MERCADILLO  DOMINICAL,  A EXCEPCIÓN  DOS  POSTOS  DE  ALIMENTACIÓN,
PRANTAS E HORTALIZAS, durante o nivel 4 de restricións para Padrón.

SUSPENSIÓN DE USO DOS PARQUES INFANTIS, PECHE DA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO.

SO SERVIZO DE PRÉSTAMO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, E ASISTENCIA PREVIA CITA AS DEPENDENCIAS MUNICIPAIS.

Queda prohibida a entrada e saída do termo municipal.                                                                                                         

(Si  se permite a mobilidade para: - tránsito -  sanitarios  ou coidado a dependentes -  retorno ao fogar/familiar  -  laborais,  trámites
administrativos inaprazables, requirimentos públicos, xudiciais, notariais - educativos, exames ou probas inaprazables - desprazamento
a entidades financeiras, seguros ou estacións de servizo limítrofes – Asistencia a academias de reforzo educativo ou centros de
formación e escola de música – Coidado de hortas e animais- forza maior)

*Confinamento de 22:00h - 06:00 h 

Excepcións ( Adquisición de medicamentos, produtos sanitarios e bens 1ª necesidade, asistencia sanitaria/ veterinaria urxente,  
obrigas laborais, institucionais ou legais, asistencia a persoas dependentes) 

Distancia mínima interpersoal de 1,5 metros 

Persoas con sintomatoloxía, contacto estreito, sospeita de COVID19 ou pendentes de resultados  🡺 illamento no domicilio 

Grupos máximo   4   persoas   agás: 

- convivintes 

- actividades laborais, institucionais, empresariais, profesionais, sindicais, administrativas 

- actividades universitaria, educativa, de formación e ocupacionais 

(respectando as medidas de seguridade dos correspondentes protocolos) 

***Centros, servizos e establecementos sanitarios  🡺 unha persoa acompañante por usuario/a. 

*Establecementos comerciais e de servizos -> peche ás 21:30 aforo 50% (atención preferente a > 75 anos) *Centros 
comerciais -> (30% do aforo) zonas comúns só para tránsito agás hostalaría, prohibido o uso de zonas recreativas.  *Mercadillos-
> só   postos de alimentacíón (clientes garantindo a distancia de seguridade)     

 PECHE TEMPORAL: 

1.Restauración  🡺 interior pechado ao público. T  errazas   cun aforo do 50 % ata as 18.00 horas. Permitida entrega a domicilio ou  
recollida no local                                                                         

- Restaurantes - Salóns de banquetes 

- Cafetarías – Bares - Pulperías.                                                                                                                                 

* establecementos de restauración de centros sanitarios ou de traballo poderán manter o servizo ao 50% do aforo, consumo  
sentado na mesa, máximo 4 persoas por grupo 

2. Instalacións para actividades zoolóxicas, botánicas e xeolóxicas. 

3. Establecementos  

- Circos 
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- Prazas de touros - Recintos feirais - Salas de concertos 
- Casinos 

- Salas de bingo - Salóns de xogo - Tendas de apostas 
-Pistas de patinaxe 

-Piscinas recreativas de uso colectivo 
- Parques de atraccións  e temáticos 

- Parques acuáticos - Salóns recreativos - Parques multiocio - Centros lecer infantil 
- Salas de festas - Discotecas 

- Pubs 

- Cafés-espectáculo - Furanchos 

 PODERÁN CONTINUAR co público sentado (agás autorización), distancia mínima interpersoal de 1,5 m nas catro direccións  (agás 
convivintes) e máximo de 250 persoas espazos pechados / 500 ao aire libre: 

1. Espectáculos cinematográficos, teatrais, musicais e deportivos. 

2. Actividades recreativas deportivas 

3. Establecementos abertos ao público: 

- Cine - Teatro 

- Auditorios - Museos 

- Bibliotecas - Salas de conferencias 

- Salas polivalentes. 

- Establecementos de espectáculos deportivos. 

. Estadios . Pavillóns  

. Recintos . Ximnasios 

. Piscinas de competición 

*Actividades de tempo libre para poboación infantil/xuvenil -> aforo 50%, máx 50 persoas aire libre/25 espazos  pechados 
(monitores non incluídos), grupos burbulla de 4 persoas.

*Transporte

- poderase ocupar a totalidade dos asentos (máxima separación de persoas posible) 

- prazas de pé -> máxima ocupación unha sexta parte das prazas 
- traxectos < 2 horas prohibido consumir alimentos no interior dos vehículos ou embarcacións. Máxima ventilación ( sen  
recirculación, fiestras abertas sempreque non se produzan correntes de aire) 

Aforos ao 50%: 

*Academias, autoescolas e centros privados de ensino non regrado e centros de formación e actividade formativa xestionada ou  
financiada pola Administración autonómica  

*Zonas comúns de hoteis e aloxamentos turísticos  

*Albergues  

*arquivos, museos, salas de exposicións... 

*Centro deportivos  

*Piscinas ao aire libre ou cubertas (máximo 100 persoas) 

*Centros cívicos e sociais  

*Calquera outro establecemento (máx 50 persoas espazos pechados, 100 ao aire libre) 

*Lugares de culto -> 1/3 do aforo 

-velorios-> máximo 25 persoas ao aire libre / 10 en espazos pechados (convivintes ou non) 

-comitiva -> máximo 25 persoas + ministro culto 

-celebracións cerimonias -> máximo 100 persoas ao aire libre / 50 en espazos pechados. 

biosaudables, zonas deportivas Praias ou espazos de uso público ao aire libre -> unha  persoa por cada 4 metros cadrados 

O que se fai público para o xeral coñecemento.
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