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D’acord amb l’Ordre SND/370/2020, de 25 de abril, sobre les condicions en les 
que s’han de desenvolupar els desplaçaments de la població infantil a partir del 
diumenge 26 d’abril, on s’estableixen noves mesures per afavorir que els nens i 
nenes puguin sortir una estona al dia, tot i que continua el confinament general 
per la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.

Com  a Alcaldessa de Sant Quirze del Vallès,

FAIG SABER:

Quan i com es pot sortir?

Des del diumenge 26 d’abril, a les 9 del matí, podran sortir els i les menors de 14 
anys sempre acompanyats de la mare, pare o tutor entre les 9 i les 21 hores. 

Es recomana que les famílies amb infants de 0 a 6 anys surtin entre les 11 i les 13 
hores i que les famílies amb menors d'entre 6 i 13 anys ho facin entre les 16 i les 
18 hores per evitar que es produeixin acumulacions de persones en l'espai públic. 
Les noies i nois de 14 anys o més, no estan incloses en aquest permís però 
poden, en canvi, fer les activitats permeses als majors d’edat com ara anar a 
comprar.

No podran sortir els nens i nenes afectats per COVID ni els que estiguin en 
període de quarantena o amb febre, ni els familiars que convisquin amb ells.

El temps màxim del passeig és d’un màxim d’una hora diària

Cada persona adulta podrà anar acompanyada d’un màxim de 3 tres infants al 
seu càrrec.

Per sortir al carrer es demana que tothom porti mascaretes, ja siguin  casolanes, 
higièniques o quirúrgiques. Per al col·lectiu de 0 a 3 anys es desaconsella 
totalment l'ús de mascaretes. 

Els guants no són necessaris però és molt important rentar-se les mans abans de 
sortir al carrer i en tornar a casa i no tocar-se boca, nas i ulls durant el passeig.

Si sortiu amb els animals de companyia, cal portar-los lligats en tot moment, han 
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d’estar degudament identificats i censats per acreditar-ne la titularitat.

Es recorda també que les quedades amb altres unitats familiars en espais 
concrets de la via pública estan prohibides i, en cas de trobada casual, s’han de 
mantenir les distàncies de seguretat (2m) i evitar el contacte físic. 

No està permès l’ús d’instal·lacions esportives.

Es recomana a les persones que surtin amb els seus infants que portin un 
ampolla amb gel hidroalcohòlic o alcohol per netejar les mans dels nens i les 
nenes en cas que caiguin al carrer o toquin sense voler objectes de la via pública. 

No es pot fer ús del mobiliari urbà com bancs i es prohibeix l’ús de gronxadors, 
jocs infantils o elements per a la pràctica esportiva. 

El consistori recomana que a l'hora de passejar es faci en sentit de circulació, 
sempre per la dreta. Les passejades que es poden realitzar seran com a màxim 
d’un radi d'un quilòmetre de distància respecte la situació de la llar. No està 
permès desplaçar-se en cotxe fins a una zona de passeig.

És important que en el moment de sortir al carrer, les persones que surtin a 
passejar es prenguin la temperatura corporal i, en cas de superar els 37 graus, es 
quedin a casa tots els membres de la llar. També és important rentar-se les mans 
abans i després de sortir al carrer.

L'Ajuntament recomana que no es portin joguines. En cas que els infants vulguin 
portar-ne cal que aquestes siguin per a l'ús individual i no siguin susceptibles de 
ser compartides com, per exemple, una pilota.

Si els infants surten en bicicleta, patinet o similar, hauran d’estar vigilats i a una 
distància curta de la persona adulta responsable, que els haurà de tenir sempre a 
l’abast.

No és recomanable que aquesta hora de passeig amb els infants s’aprofiti per 
anar a comprar.

Es permet gaudir de l'entorn natural, sempre que la distància per accedir-hi no 
sigui superior a un km des del domicili.

El parc de les Morisques s'obrirà de 9 a 21 hores. Les zones de jocs infantils 
estaran encintades, com a la resta del terme municipal. L'Ajuntament recomana 
que les persones que vagin a passejar pel parc entrin per la porta principal situada 
a la rambla de Lluís Companys i surtin per les altres dues, ubicades al carrer Joan 
Olivé i a l'avinguda Camí del Mas per facilitar la circulació. El voluntariat de 
Protecció Civil vetllarà per la seguretat i el compliment de les normes a l'interior 
del parc. 

Per tal de garantir la higiene, l’Ajuntament està realitzant  una desinfecció de les 
zones més concorregudes, places públiques i voltants, així com papereres i ho 
continuarà fent de manera periòdica i d’acord amb les necessitats que es vagin 
determinant en cada fase del desconfinament.




