
MAATREGELEN FASE 3 (Vertaald door Jessica Gommans)

Dit zijn de nieuwe maatregelen die je moet weten, effectief vanaf maandag 15 juni:

• Tijdslots: niet meer van toepassing.

• Ontmoetingen: het wordt uitgebreid tot 20 personen, met inachtneming van de regels van 

veiligheid en hygiëne, evenals de veiligheidsafstand van minimaal 1,5 meter.

• Mobiliteit tussen provincies: het is toegestaan om vrij te bewegen door de 3 provincies van 

de Comunidad Valenciana.

• Opening van schommels en speeltuinen op openbare wegen.

• Winkels: ze kunnen allemaal open, ongeacht de grootte, met een maximale capaciteit van 

50 %.

• Winkelcentra: gebruik van gemeenschappelijke ruimtes is toegestaan op 40 % capaciteit en

een afstand van 1,5 meter. Winkels op 50 %.

• Markten: Verhoog tot 50 % van de gebruikelijke stands.

• Hotels: Opening van gemeenschappelijke ruimtes, inclusief zwembad en spa, op 50 % 

capaciteit.

• Bars en Restaurants: Consumptie in loketten is toegestaan zolang een minimale scheiding 

van 1,5 m gegarandeerd is. Terrassen op 75 % capaciteit, met een maximale bezetting van 

20 personen per tafel. Binnen 50 %.

• Pubs en disco ' s: 1/3 van zijn capaciteit, zonder dansvloer.

• Begrafenis: grens van 50 personen in open ruimtes of 25 in gesloten ruimtes.

• Bruiloften en religieuze sites: binnen of buiten, zolang het niet meer dan 75 % van de 

capaciteit met maximaal 150 personen buitenshuis en 75 binnen.

• Bioscoop, theater, auditorium: Pre toegewezen stoelen met 50 % van de capaciteit.

• Buiten shows: maximaal 800 personen. Ze moeten blijven zitten en de sociale afstand van 

1,5 m respecteren.

• Musea, expositiezalen, culturele shows en bibliotheken: maximaal 50 % en groepen tot 20 

personen.

• Casino’s, gaming en recreatieve kamers: 50 % van de capaciteit.

• Actief en natuurtoerisme: toegestaan met groepen van maximaal 30 personen. Als je een 

gids meeneemt, 20 personen.

• Toeristische recreatieve centra, dierentuinen en aquariums: 50 % capaciteit, beperkt tot 1/3 

de capaciteit in attracties en gesloten plaatsen.

• Strand: Baden mag op de stranden met inachtneming van de afstanden en 

veiligheidsmaatregelen.

• Sport: Sportwedstrijden keren terug. Zwembaden en sportcentrum op 30 % van zijn 

capaciteit.

• Het gebruik van een masker is verplicht op openbare wegen, buitenruimtes en in elke 

afgesloten ruimte, zolang het niet mogelijk is om een veiligheidsafstand van minimaal 1,5 

meter te behouden.


