
     GUIA Tot el que cal saber del 

desconfinament dels infants 
 Arnau Urgell i Vidal , 23 d'abril de 2020 a les 17:20 

 

 

En quines condicions poden sortir els infants? 
 
Els infants podran sortir de casa no més d'una hora al dia per fer un 
passeig o jugar a prop de casa. No es podran allunyar més d'un 
quilòmetre de casa i hauran d'anar acompanyats d'un adult que 
convisqui amb ells. Cada adult podrà acompanyar fins a tres nens en un 
mateix passeig i els menors podran córrer, saltar i fer exercici 
mantenint el distanciament social. En cas de viure en un entorn rural, 
el passeig es podrà fer pel bosc o el camp però sempre respectant la 
distància de seguretat. 
 
La mesura arriba després que el govern espanyol fes marxa enrere en 
la seva proposta inicial que només preveia sortides per anar a 
comprar, a la farmàcia, anar a fer un tràmit al banc, comprar el diari a 
un quiosc, tirar les escombraries... 

🤔 A quines edats afecta la mesura? 
 
Fins als 14 anys. Pel que fa als joves d'entre 14 i 18 anys, estan 
autoritzats a fer el mateix tipus d'activitats incloses en l'estat d'alarma 
per als adults, és a dir, anar a comprar aliments o medecines. 

🤔 A partir de quan? 
 
A partir de diumenge 26 d'abril podran començar a sortir a fer 
passejades controlades.  

🤔 I hi haurà horaris segons les edats? 
 
No, les franges horàries segons edats era una de les propostes de la 
Generalitat que el govern espanyol no ha tingut en compte. D'aquesta 
manera, podran sortir a qualsevol hora, entre les 9 h i les 21 h. El 
govern espanyol recomana, però, que s'evitin les hores puntes per 
prevenir acumulació de persones al carrer. 

🤔 Quines mesures de seguretat han de prendre 
les famílies? 
 
El govern espanyol demana que les famílies respectin les normes 
bàsiques d'higiene, com rentar-se les mans abans i després de la 
sortida així com la distància d'almenys un metre -si es pot dos- amb la 
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resta de persones.  
 
També s'ha advertit que no poden sortir aquells nens que tinguin febre 
o símptomes compatibles a la Covid-19 i que, per tant, hagin d'estar en 
quarantena.  

🤔 Han de portar mascareta? 
 
No és obligatori però sí recomanable quan no es pugui garantir la 
distància mínima de seguretat. "És recomanable si van a un lloc amb 
molta gent", ha dit el vicepresident social, Pablo Iglesias. La Generalitat 
apostava que fos obligatori. 

🤔 Podran jugar al carrer? 
 
Els infants podran sortir també amb les seves pròpies joguines, com 
ara pilotes o patinets, però no fer ús dels parcs i els jocs infantils 
comuns per evitar els contagis. 
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