
AJUNTAMENT DE REUS

BAN 04/2020

Tenint en compte les darreres resolucions adoptades per les autoritats sanitàries, davant la
situació actual de l'epidèmia del SARS-CoV-2 i la seva evolució, i amb l'objectiu de reforçar-ne
la contenció, i evitar el seu contagi, procedeix fer publiques per part de l’Ajuntament de Reus
les següents disposicions:

1. Recordar i fer avinent a la ciutadania, a proposta del Comitè d’Emergències Municipal, que
la higiene de mans i el distanciament físic continuen sent les mesures principals per disminuir
la transmissió de la COVID-19, especialment si sortiu al carrer. Per tot això cal:

• Rentar-se  freqüentment  les  mans  amb  aigua  i  sabó  preferiblement,  especialment

després  d'arribar  del  carrer.  Alternativament,  també  podeu  fer  servir  gels

hidroalcohòlics.  

• Utilitzar preferentment les escales i no l’ascensor per sortir al carrer. 

• Mantenir una distància de 2 metres amb les persones del carrer. No és necessari entre

els membres de la mateixa família. 

• Mantenir  aïllament  domiciliari  estricte,  sense  sortir  al  carrer,  en  cas  de  presentar

símptomes  respiratoris,  cal  notificar-ho  mitjançant  l’app StopCOVID19Cat,  al  centre

d’atenció primària de referència o, en cas de gravetat, al 061.  

• Si  trobeu algú  conegut,  eviteu  les  salutacions  mitjançant  una  encaixada  de  mans,

abraçades o petons i, en tot cas, mantingueu sempre una distància mínima d’un metre

i mig durant la interacció. 

• Utilitzar  mascaretes  o  d’algun element  que  us  tapi  nas  i  boca per  sortir  al  carrer,

excepte els infants de 0 a 3 anys.

• És recomana especialment l’ús de mascareta: a l’entrar als comerços i altres espais on

s'hi pugui concentrar gent, pel carrer si es tracta de vies molt transitades, al transport

públic, a la feina o quan així ho determini l’empresa. També a casa quan s’estigui en

situació d’aïllament i quan s’hagi de cuidar i atendre una persona malalta. 

• No està permès l'accés a espais recreatius infantils a l’aire lliure, ni fer ús de tobogans,

gronxadors o altres elements. 
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AJUNTAMENT DE REUS

• Cal respectar la limitació de grups d’un màxim de 10 persones (llevat d’aquelles que

convisquin  juntes),  i  mantenint  sempre  les  mesures  de  seguretat  (distància  de  2

metres, no contacte físic,...).

• Evitar el contacte amb superfícies susceptibles de contaminar-se o estar contaminades

(bancs, baranes, etc..). 

• No menjar ni beure pel carrer.

 

• L’exercici físic únicament es pot fer en els horaris permesos i de forma individual. En el

cas de persones que ho necessitin, poden sortir acompanyades de la persona que les

cuida. 

• Es pot practicar en els horaris permesos qualsevol esport individual que no comporti

contacte amb terceres persones. Per tant, no es permet l’esport col·lectiu (tampoc de

dues persones) o en equip. 

2. Requerir de la ciutadania la col·laboració, solidaritat i responsabilitat necessàries perquè les
mesures més amunt esmentades siguin plenament efectives.

Reus, a la data de signatura electrònica d’aquest document.

L’ALCALDE

Carles Pellicer Punyed
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