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Només es podrà entrar i sortir al recinte per l'accés del pàrquing 
gran de la grava (Cementiri d’Artà).

El cementiri estarà degudament senyalitzat a l'entrada i sortida. 

Tindran prioritat en l'entrada les persones majors de 60 anys, les 
persones amb discapacitat i les persones que precisin ajuda.

Aforament controlat i limitat al 50 %: 500 persones a Artà i 70 
persones a la Colònia de Sant Pere.

Només es permetrà l'accés a grups màxims de 10 persones, excepte 
persones convivents.

Distancia de seguretat d'1,5 m, mascareta obligatòria i gel 
hidroalcohòlic disponible a l'entrada.

Temps aproximat d'estada dins el recinte de 60 minuts.

Horari especial de 9.30 h a 17.30 h de dia 26 �ns a l'1 de novembre 
(ambdós inclosos).

Els banys romandran tancats.

Els utensilis per compartir com recollidors i graneres seran retirats, 
no obstant les escales estaran disponibles �ns al dia 30 d'octubre.

No es faran actes religiosos ni homenatges públics.

S'aniran desinfectant els elements comuns (baranes, aixetes, etc.)
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S'aconsella anar al cementiri els dies previs o 
posteriors a la festivitat.

Evitar interaccions socials prolongades així 
com aglomeracions de gent.

Els usuaris s'hauran de proveir del material i 
productes de neteja.

Extremar les mesures d'higiene respiratòria 
com tossir cobrint-se la boca amb un 
mocador o amb el colze �exionat.

Recordam que al cementiri hi 
tenim punts de recollida selectiva.

Protocol obert a possibles canvis.
Es preveu que l'esdeveniment pot ser cancel·lat en 
qualsevol moment, si fos així podria donar-se �ns a les 24 
hores abans de l'inici de la celebració. En cas de 
cancel·lació, el cementiri romandrà tancat durant els dies 
previstos per a la celebració.

Protocol especial d’accés al cementiri
d’Artà i Colònia de Sant Pere per a Tots Sants
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