Concello de Cuntis

Manuel Campos Velay, alcalde do Concello de Cuntis,
FAI SABER:
Que, con data de 12 de maio de 2021 saeu publicada no DOG a orde pola que se
modifica o anexo II da orde de 7 de maio de 2021 pola que se establecen medidas de
prevención específicas como consecuencia da situación epidemiolóxica derivada da
COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia tendo en conta a finalización da
prórroga do estado de alarma establecida polo Real decreto 956/2020 de 3 de
novembro.
As medidas previstas nesta orde terán efectos dende as 00.00 horas do día 14 de
maio ata as 00.00 horas do 22 de maio.
O Concello de Cuntis pasa a atoparse no nivel medio de restriccións,
Esto supón que se dan unhas normas determinadas a cumplir:
- Hostalería: Recollida no local e entrega a domicilio (Ata as 01:00 Horas).
- Terrazas cun aforo do 50% e no interior cun 30% da capacidade máxima permitida.
- Horario de peche o público as 23:00 horas.
- Restauración (con licencia): aberta ata as 01:00 horas, exclusivamente servizo de
ceas, con cita previa, rexistro de clientes e dispositivos control calidade do aire.
- Reunións: limitarase a permanencia de grupos de persoas a un máximo de catro en
espazos pechados, e de seis en espazos abertos ou ao aire libre, sexan de uso público
ou privado, agás que se trate de convivintes.
No caso de agrupacións en que se inclúan tanto persoas conviventes como persoas non
conviventes, o número máximo destas será de catro ou seis persoas en función de si se
reúnen en espazos pechados ou abertos. Non obstante entre as 01:00 e 06:00 horas so
se permitirá esta permanencia de grupos de persoas sendo conviventes, salvo as
excepcións previstas.
- Vehículos particulares: Permitido non conviventes. Uso obrigatorio máscara.
- Mobilidade: Entre tódolos concellos de Galicia salvo cos de restrición máxima. (SALVO
EXCEPCIÓNS).

O que se comunica aos efectos oportunos e na data da sinatura dixital á marxe, para o
seu obrigado cumprimento.
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