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En quines situacions m'hauré de
posar la mascareta al carrer?
Continuarà sent obligatòria a l'aire lliure si no es pot garantir la distància mínima d'1,5
metres

Gent amb mascareta al carrer Major de Lleida. | Adrià Costa

Des de dissabte es podrà anar pel carrer sense mascareta, però la nova norma -aprovada
oficialment aquest dijous en un consell de ministres extraordinari- té excepcions: caldrà portar una
mascareta a mà per si no es pogués mantenir la distància de seguretat de metre i mig i per a
accedir a espais tancats, com botigues, restaurants o el transport públic.
"Quan les persones es trobin fora del seu domicili, hauran de disposar a tota hora d'una
mascareta per a ús personal per si així fos requerit o en previsió d'aglomeracions o necessitat
sobrevinguda en espais interiors o en transport públic", inclou la nova norma. El que no inclou
són sancions. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, es limita per ara a assenyalar que és
"convenient" fer-ho.
Una altra novetat és que les mascaretes no seran obligatòries en esdeveniments a l'aire lliure,
com ara concerts o, des de l'inici de temporada, en estadis de futbol
(https://www.naciodigital.cat/noticia/221695/aficionats-tornaran-estadis-sense-limit-aforament) , si
els assistents estan asseguts amb una separació d'un metre i mig. Si estan a peu dret, sí que
n'hauran de dur.
Els internats en residències no hauran de dur mascareta si hi ha el 80% dels residents
vacunats, però el personal haurà de continuar mantenint el rostre tapat. També s'aplicarà aquest
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criteri en casos similars, com entre els treballadors d'un parc de bombers, ha explicat Darias.
Sí que caldrà portar mascareta en tots els mitjans de transport públic, excepte per als
passatgers dels vaixells, tant a la cabina com quan estiguin a coberta, sempre que puguin
mantenir la distància mínima. També caldrà mantenir la mesura de protecció en comerços i en tots els
espais públics interiors.
"És una mesura ben pensada, des de l'evidència científica", ha defensat Darias, que ha recordat
que altres països d'Europa també han flexibilitzat l'ús de la mascareta.
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