A Mollerussa sortim amb seguretat!
FASE 3

#totaniràbé

FASE 3

VAICONSELLS PER SORTIR
AL CARRER PER A INFANTS
I JOVES FINS A 13 ANYS

Pas a pas i amb l’esforç de totes les persones
anem caminant cap a la nova normalitat, però ...
no podem badar ... el virus encara és al carrer!
Si entre totes i tots seguim les recomanacions ...
Junts serem invencibles!
• Ara ja podem sortir al carrer sense un horari
establert!

• Ens hem de rentar molt bé les mans abans
de sortir de casa i quan tornem!.

• Podem anar en cotxe, i amb les persones
amb qui vivim, no caldrà que portem mascaretes.

• Per fer activitats on no puguem utilitzar mascareta,
ens recomanen seguir aquestes distàncies de
seguretat amb les altres persones:
Passejar

2 metres

Córrer, anar amb patins,
patinet o bici

10 metres

Anar amb bici alta intensitat

20 metres

• Les trobades amb amics o familiars són de com
a màxim 20 persones. Hem de portar mascareta,
si no podem garantir la distància de seguretat.

• RECORDA! Si tens febre o altres símptomes o bé,
estàs en aïllament, t’has de quedar a casa.

• És recomanable que sempre caminem per la dreta,
així ens creuarem amb menys gent!.

• Encara no podem pujar als gronxadors ni a altres
jocs. Però de ben segur que aviat els podrem
tornar a fer servir i ara, podem fer volar la nostra
imaginació per crear mil i una aventures.

• I quan tornem a casa, recorda rentar-te
molt bé les mans i seguir totes les mesures
d’higiene recomanades.

• I saps què? Aquest estiu podrem gaudir
dels casals i activitats de Mollerussa,
sempre seguint les mesures de seguretat.

ÚS DE MASCARETES:

• És obligatori per a les persones majors
de 6 anys i recomanable entre 3 i 5.

• En espais a l’aire lliure i espais tancats d’ús
públic quan no es pugui mantenir la distància
de seguretat de 2 metres entre persones.

• Excepcions: per dificultat respiratòria,
discapacitat o dependència, fent esport,
menjant o bevent.

