17.-31.3. väliselle ajalle uusitun hätätilan yleiset rajoitukset
ovat:
- Etätyön jatkuminen aina kuin mahdollista
- Sallittujen asiakaspalveluiden aukioloajat kello 21.00 asti arkipäivisin,
kello 13.00 asti viikonloppuisin ja pyhäpäivinä, poissulkien ruokakaupat,
jotka saavat olla auki viikonloppuisin ja pyhäpäivinä kello 19.00 asti
- Oman asuinkunnan ulkopuolelle poistuminen kielletty 20.-21.3. ja 26.3.5.4. välisenä aikana
15.3. alkaen avataan
•
•
•
•
•
•
•

päiväkodit, esikoulut ja koululuokat 1-4 sekä näiden ikäluokkien
iltapäivätoiminta (ATL)
kampaamot, parturit ja kauneussalongit (ajanvarauksella)
kirjastot ja arkistot
puistot ja viheralueet
muutakin kuin elintarvikkeita myyvät katumarkkinat ja torit
(kunnan viranomaisten päätöksellä)
kirjakaupat ja musiikkivälineitä myyvät kaupat
Autokaupat ja kiinteistövälitysliikkeet

Lisäksi sallitaan
•

muiden kuin peruspalveluiksi luokiteltujen liikkeiden/palveluiden
toiminta nouto- tai kotiinkuljetuspalveluina

•

juomien take away -myynti ravintoloissa ja kahviloissa (alkoholin
myynti kiellettyä klo 20-06 välillä)

Kauppojen aukioloaikoja laajennetaan 15.3. alkaen seuraavasti
•
•

ruokakaupat avoinna arkipäivinä klo 21 asti, viikonloppuisin ja
pyhinä klo 19 asti (alkoholin myynti kiellettyä klo 20-06 välillä)
muut kaupat avoinna arkipäivinä klo 21 asti, viikonloppuisin ja
pyhinä klo 13 asti

5.4. alkaen avataan
•

koululuokat 5-9 sekä näiden ikäluokkien iltapäivätoiminta (ATL)

•
•
•
•
•

museot, monumentit, palatsit, taidegalleriat ja vastaavat
korkeintaan 200 m2 kokoiset kivijalkaliikkeet (ovi kadulle)
katumarkkinat ja torit (kunnan viranomaisten päätöksellä)
terassit (max 4 henkilöä/seurue)
kuntosalit (ei ryhmäliikuntatunnit)

Lisäksi sallitaan
•
•

matalan riskin urheilulajit
ulkoliikunta (max 4 henkilöä yhdessä)

19.4. alkaen avataan
•
•
•
•
•
•

lukiot ja muut toisen asteen oppilaitokset
korkeakoulut
elokuvateatterit, teatterit ja auditoriot
virastopalvelupisteiden (lojas de cidadão) asiakaspalvelu
ajanvarauksella
kaikki kaupat ja ostoskeskukset
ravintolat, kahvilat ja leipomot (max 4 henkilöä/seurue sisällä tai
max 6 henkilöä/seurue terassilla) klo 22 asti arkena ja klo 13 asti
viikonloppuisin ja pyhinä

Lisäksi sallitaan
•
•
•
•

kohtuullisen riskin urheilulait
ulkoliikunta (max 6 henkilöä yhdessä)
ulkoilmatapahtumat rajoitetulla kapasiteetilla
häät ja kastetilaisuudet 25 % kapasiteetilla

3.5. alkaen avataan

•

ravintolat, kahvilat ja leipomot (max 6 henkilöä/seurue sisällä tai
max 10 henkilöä/seurue terassilla) ilman rajoituksia kellonajoissa

Lisäksi sallitaan
•
•
•
•

kaikki urheilulajit
kaikki liikunta ulkotiloissa ja kuntosaleilla
suuret ulkoilmatapahtumat ja sisätapahtumat pienennetyllä
kapasiteetilla
häät ja kastetilaisuudet 50 % kapasiteetilla

Lisätietoja;
https://sdistribution.impresa.pt/data/content/binaries/58e/c4a/2e87c4c
7-be95-4e1e-a812-c9ddf9b5270d/b.pdfLinkki toiselle web-sivustolle.
https://covid19estamoson.gov.pt/Linkki toiselle web-sivustolle.

