BANDO MUNICIPAL
ÁNGEL MATO ESCALONA, ALCALDE PRESIDENTE DO EXCMO. CONCELLO DE FERROL
FAI SABER:

REAPERTURA CEMITERIO MUNICIPAL DE CATABOIS PARA VISITAS
Considerando a Orde SND/440/2020, de 23 de maio, pola que o noso territorio pasa á Fase II, e
aos efectos de cumprir coas medias de saúde e seguridade que permiten manter aberto o cemiterio a partir do
vindeiro 26/05/2020, e salvo que as normas sanitarias diten outras disposicións, polo presente bando
publícanse as seguintes normas a seguir:
- Aos efectos de evitar a coincidencia de visitas con enterramentos e a súa comitiva, acotarase a zona afectada
mediante valado e cinta para marcar. Na dita zona só permitirase o acceso á comitiva fúnebre nos termos e
número de persoas fixadas polas disposicións vixentes, e respectando as indicacións do persoal do cemiterio.
- Habilitarase unha única porta de acceso e outra distinta de saída (nas portas laterais), que se atoparán
debidamente sinalizadas e provistas de dispensadores de hidroxel.
-O portón principal de entrada permanecerá pechado e o acceso quedará limitado ás funerarias, cortexos
fúnebres e persoal autorizado polo encargado ou polo persoal do cemiterio, que deba realizar labores de
mantemento do mesmo ou precisen do acceso de vehículos, entre outros, baixo a supervisión do persoal
municipal.
- Non se permitirá o acceso das visitas aos edificios e instalacións pechadas (incluídos baños e aseos).
- As persoas que acudan de visita deberán vir provistos de todo o material e útiles que consideren precisos para
a limpeza e ornato do lugar obxecto da súa visita (xarras, auga, cubos, panos, vasoira, etc).
- Deberán evitar tocar portas, pomos, billas, etc. (non se poderá coller auga das fontes, dado que
permanecerán pechadas).
- Establecerase un único punto non que se poderán recoller as escadas e deberán depositarse nese mesmo
punto logo do seu uso, para a desinfección polo persoal do cemiterio, sen que se permita empregar as escadas
por distintos usuarios sen que se teñan desinfectado previamente.
- Deberán cumprirse en todo momento as normas e recomendacións hixiénico-sanitarias ditadas, en cada caso,
polo Ministerio de Sanidade (ou organismo equivalente), entre outros: uso de máscaras, distancia de
seguridade, e hixiene de mans.
- Non poderán acceder aquelas persoas que teñan síntomas de covid-19, estean en corentena, aillamento ou
teñan contacto con persoas nas ditas situacións.
-O acceso deberá ser individualizado, non se poderán formar grupos e deberán permanecer no interior do
recinto o tempo imprescindible.
-En todo caso deberá atenderse ás indicacións que, segundo estime oportuno, realice o persoal do cemiterio
aos efectos de garantir a apertura do mesmo en condicións de seguridade e saúde.
-Ou horario de apertura do cemiterio, para visitas, será o seguinte:
De luns a sábado: de 10:00 a 19:00 horas.
Domingos: de 10:00 a 13:30 horas.
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