
Normatives i recomenacions de les autoritats competens (Ministeri de 
Sanitat i Ministeri de Transports). a 8-10-2021 

Transport i ocupació:  les furgonetes i autobusos s’ocuparán en funció del que 

senyali la Normativa vigent en cada cas. 

Els viatjes i excursions es dissenyaran atenent a aquesta ocupació.   

En els seus desplaçaments particulars amb motiu de l’activitat, aconsellem als 

participants atendre a la normativa sobre ocupació del vehíccle i mesures d’higiene 

recomanades, especialment si el comparteixen amb altres participants. 

L’accés al vehicle haurà de ser especialment ordenada per evitar excessius 

acostaments 

Cal utilitzar el dispensador de gel hidroalcohólico disponible en l'accés. 

Cal mantenir distància social en tota la ruta, tant entre nosaltres com amb altres grups. 

Si creus que tens símptomes de COVID, no viatgis. Recorda que els símptomes més 

habituals de la COVID-19 són la febre, la tos seca i el cansament. Altres símptomes 

menys freqüents són: congestió nasal, mal de cap, diarrea, pèrdua de l'gust i / o 

olfacte ... 

El Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, 

contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, a 

l'article 6.b, estableix l'ús obligatori de màscares, que cobreixin nas i boca, a 

persones de sis anys en endavant per als transports aeri, marítim, amb autobús o 

ferrocarril. Per tant, NO es permetrà l'accés a cap passatger que no faci un ús 

correcte de la mascareta o no porti el corresponent document justificatiu de la seva 

exempció particular. L'incompliment d'aquesta norma pot suposar elevades multes 

econòmiques i altres eventuals responsabilitats per a l'infractor, així com la seva 

expulsió el vehicle. 

Per garantir la seguretat de tots, está prohibit consumir aliments a bord, a fi d'evitar 

que es viatge sense mascareta. 

Recorda que és obligatori portar la mascareta posada durant tot el trajecte, excepte 

per beure aigua. 

De la mateixa manera, evita parlar amb altres passatgers o per telèfon per emetre el 

menor nombre d'aerosols possible. 

Sempre hauràs de fer ús del mateix seient inicialment assignat, per la teva seguretat 

i per la de tots els viatgers, que permetrà una millor gestió en cas d'haver de 

contactar amb tu. 


