
Sortida al carrer 
d’infants menors de 14 anys

26 d’abril de 2020

A partir del diumenge 26 d’abril, els menors de 14 anys poden sortir al carrer 
durant una hora al dia.

Qui pot sortir i en quin horari?
/ Els infants menors de 14 anys 
acompanyats d’una persona 
adulta del nucli familiar amb 
qui convisquin. 

/ Les sortides es poden 
fer entre les 9 i les 21 hores.

/ Cada persona adulta 
pot acompanyar tres 
infants. 

/ Les famílies amb més 
de tres infants han 
de sortir per separat.

Què es pot fer en aquestes sortides?

/ Es poden utilitzar els 
jardins públics oberts 
i anar a passejar per 
camps, platges i boscos. 

/ Els infants poden endur-se 
bicicletes o patinets, però 
només per passejar.

/ No es pot anar a parcs i espais 
infantils i de joc, ni utilitzar els 
elements lúdics, com gronxadors 
i instal·lacions esportives.

/ Les passejades han 
de ser d’un màxim d’1 hora 
i a una distància màxima 
d’1 quilòmetre del domicili.

Mesures de protecció recomanades per a les sortides dels infants

Màx.
1 h 1 km

màx.

2 m/  Mantenir una distància de 2 metres amb les persones del carrer, 
però no és necessari entre els membres de la mateixa família.
/  En cas de trobar-se amics i coneguts, a més de la distància de seguretat, 
es recomana limitar la trobada com a màxim a 10 minuts.
/  Es recomana sortir dins les franges horàries següents: fins a 6 anys, d’11 a 13 h,  
i de 6 a 13 anys inclosos, de 16 a 18 h.
/  Usar mascaretes en cas d’infants majors de 3 anys 
(poden ser mascaretes casolanes, higièniques o quirúrgiques).  
/  Cal rentar-se les mans en sortir i tornar a casa.
/  Utilitzar les escales en comptes de l’ascensor, sempre que sigui possible.

/ No poden sortir els infants diagnosticats o amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 
(tos, febre, dificultat respiratòria), o els que convisquin amb persones diagnosticades i amb 
símptomes. Es recomana prendre’s la temperatura abans de sortir de casa.

Màx.
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Per a més informació, consulteu canalsalut.gencat.cat/coronavirus

/Salut

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
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