
1. NOVO PLAN DE 
LECER NOCTURNO

Actualizado a  26/02/2022



Actualización de agrupacións persoas e certificado 
COVID-19

Motivo: nova ORDE do 24 de febreiro de 2022 pola que se 
prorrogan e se modifican a Orde do 22 de outubro de 2021 pola 
que se establecen medidas de prevención específicas como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada 
da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, a Orde do 14 
de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de 
hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia, e a Orde 
do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de 
lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia.

Data entrada en vigor: 00.00 h do 26/02/2022.



Nivel 1c (unha cunchiña)

AFORO PERMITIDO

     100% interior

               100% exterior
Nivel 1c (unha cunchiña)

Consumo en barra: Permitido (*)  

Ocupación máxima:  10 
persoas por mesa/agrupación 
mesas

Ocupación máxima:  20 persoas 
por mesa/agrupación mesas

(*) Recoméndase que os clientes na barra manteñan a máscara 
correctamente colocada nos momentos en que non se poida 
garantir a distancia interpersoal co persoal traballador. Na 
barra non se poderán compatibilizar distintos usos, polo que 
haberá que diferenciar a zona destinada a clientes e a zona de 
barra destinada ao persoal, respectando en todo momento as 
distancias de seguridade e impedindo a formación de 
aglomeracións

Uso de máscara 
obrigatorio

Uso da máscara non esixible nas 
terrazas situadas no exterior 
dos establecementos.



Nivel 1c (unha cunchiña)Nivel 1c (unha cunchiña)



Nivel 1c (unha cunchiña)

AFORO PERMITIDO

     100% interior

               100% exterior

Consumo en barra: Permitido (*)  

Ocupación máxima:  10 persoas 
por mesa/agrupación mesas

Ocupación máxima:  20 persoas 
por mesa/agrupación mesas

(*) Recoméndase que os clientes na barra manteñan a máscara 
correctamente colocada nos momentos en que non se poida 
garantir a distancia interpersoal co persoal traballador. Na 
barra non se poderán compatibilizar distintos usos, polo que 
haberá que diferenciar a zona destinada a clientes e a zona de 
barra destinada ao persoal, respectando en todo momento as 
distancias de seguridade e impedindo a formación de 
aglomeracións

Uso de máscara 
obrigatorio

Uso da máscara non esixible nas 
terrazas situadas no exterior 
dos establecementos.

Nivel 2c (dúas cunchiñas)



Nivel 2c (dúas cunchiñas)
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