INDICACIÓNS PARA O USO DE LOCAIS SOCIOCULTURAIS MUNICIPAIS
ADAPTADAS Á NORMATIVA COVID 19 (2 DE NOVEMBRO DE 2021)
Os centros socioculturais municipais poden retomar a súa actividades atendendo á seguinte regulación para
evitar o contaxio do covid 19:
1. Reabren ao público os seguintes centros socioculturais:
a. Ans
b. Cañás
c. Sergude
d. San Vicente de Vigo
e. Quembre
f. Barcia
g. Herves
h. O Canedo
i. A Cabra
2. No interior dos devanditos centros poderanse realizar o seguinte tipo de actividades :
a. Reunións e asembleas
b. Charlas e conferencias
c. Concertos musicais
d. Proxeccións audiovisuais
e. Clases e actividades formativas
f. Actividades de lecer
Todas estas actividades deberanse levar a cabo coas persoas asistentes sentadas, ademais de atender
as demais normas que se relacionan no punto 4 desta regulación.
3. En todas as actividades deberanse atender as seguintes normas:
a. É obrigatorio o uso permanente da máscara tapabocas.
b. As persoas participantes deberán permanecer sentadas durante toda a duración da
actividade.
c. As persoas responsables das actividades deberán:
i. Ter dispoñibles recursos para a limpeza de mans e desinfección do equipamento e
mobiliario que se utilice.
ii. Rexistrar o nome e teléfono de contacto das persoas participantes e conservalo
durante un mes posterior á actividade.
d. Establecer medidas que garanten a distancia de seguridade entre persoas fixada polas
autoridades sanitarias.
e. Manter a ventilación do local durante a actividade.

f.

Establecer as medidas necesarias para evitar aglomeracións de persoas, tanto no interior
coma no exterior do centro sociocultural.
g. Non permitir o acceso a persoas con síntomas covid.
h. Recoméndase non comer no interior dos locais.
i. Non se permite fumar nin o consumo de bebidas alcólicas no interior dos locais.
j. Respectar o horario de peche do local e o descanso das persoas residentes nas vivendas
próximas.
4. Establécense os seguintes aforos e horarios de peche:
Local
Ans
Cañás
Sergude
San Vicente de Vigo
Quembre
Barcia
Herves
A Cabra
O Canedo

Aforo
30
18
30
30
30
30
30
30
30

Hora de peche
23:00
23:00
22:00
23:00
23:00
23:00
23:00
23:00
23:00

5. Poderanse usar as zonas exteriores dos centros socioculturais atendendo as seguintes
recomendacións:
a. Uso da máscara tapabocas
b. Evitar aglomeracións de persoas
c. No caso de actividades físicas (xogos, bailes...), as persoas participantes deberán usar máscara
tapabocas.
d. Desinfectar despois de cada uso o mobiliario ou elementos que se usen durante a actividade.
6. Os locais socioculturais municipais poderán ser solicitados por persoas maiores de 18 anos ou
entidades con sede social no municipio de Carral.
7. A tramitación das solicitudes dos locais realizarase na Casa da Cultura mediante o modelo normalizado
que pode solicitar en casadacultura@carral.es ou chamando ao 981 672 580, que se presentará nun
prazo mínimo de 7 días naturais de antelación.
8. Correspóndelle á persoa ou entidade solicitante a responsabilidade do cumprimento das normas de
uso do local.

