
HORARI: De dilluns a dissabte de 10 a 13.30 h i de 16 a 19.30 h
Diumenge de 10 a 13.30 h

Distribució de taules i cadires: 
- Jardí: taules per a grups de 3 o 4 persones i taules exclusives per a 1 persona. 
- Interior: taules per a 2 persones (si al jardí hi han taules de 4 lliures i no hi ha cap reserva, es
podrà fer ús del jardí, sempre però amb preferència a grups de 4 persones) 
Grups superiors a 4 persones no podran fer ús de la cafeteria encara que siguin un grup de
convivència.

Reserves i franges horàries:
- Podeu fer ús de la cafeteria sense reserva, però només disposareu d’un màxim de 45 minuts per
estar-hi. Quan demaneu a la barra, se us donarà un marcador amb l’hora límit d’ús de la taula, que
heu de deixar  en un lloc visible de la taula.
- A les franges horàries de 12:00 a 13.30 h o de 18:00 a 19.30 h es pot reservar taula trucant al 93
410 10 07 en horari de servei. Fent reserva de taula la limitació horària pot excedir dels 45 minuts
fins al tancament del servei.

Infants: 
- Els Infants de 6 anys i superior compten com 1 seient. Els infants amb menys de 6 anys ocuparan el
mateix seient que una de les persones adultes.
- No poden haver-hi infants jugant pel jardí ni en l’interior

Senyalitzacions:
- Les zones estaran senyalitzades a terra i no es podran moure taules ni cadires. A l’interior fixeu-
vos en la zona senyalitzada a terra de les cadires, només mantenint la seva situació garantiu la
distància mínima de seguretat sanitària.  
- Al jardí trobareu senyalitzat la zona per a persones fumadores i la zona per a persones no
fumadores.
- Seguiu les indicacions d’entrada i sortida que trobareu a terra.

Mesures  individuals:
- Us recordem que cal entrar al jardí i a l’interior de la cafeteria amb mascareta obligatòriament.
Mentre no estigueu bevent ni menjant recomanem tornar-se a posar la mascareta.
- Feu ús dels dispensadors de gel hidroalcohòlic, en l’entrar i en sortir del centre.

Altres mesures:
- No està permès entrar amb menjar o beguda de fora. L’ús de les taules serà, exclusivament, si es
consumeix de la cafeteria.
- Únicament es pot consumir asseguts/des
- Si no hi ha espai disponible, haureu d’esperar a l’entrada del carrer Vilamur, mantenint les
distàncies de seguretat.
- Espereu que el personal de cafeteria desinfecti taules i cadires abans d’ocupar l’espai.

Us demanem que respecteu els horaris limitats en 45 min per tal que tothom tingui l' oportunitat de
fer ús del nostre servei.
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Noves mesures i normativa a tenir en compte


