


Recomanacions del Departament de Salut 
per a una cavalcada segura 

No ha d’anar a veure la cavalcada cap persona que: 

- Presenti símptomes compatibles amb la Covid-19,
encara que siguin molt lleus (mucositat, mal de coll,
cansament, mal de cap, febre o febrícula, mal de panxa,
etc.).

- Tingui un resultat positiu per Covid-19 (PCR o test
d’antígens) encara que no presenti cap símptoma i
independentment del seu estat vacunal.

- Estigui pendent del resultat d’una PCR per ser un cas
sospitós de Covid-19.

- Tingui indicació de quarantena per ser contacte estret
d’un cas positiu de Covid-19.  



Recomanacions del Departament de Salut 
per a una cavalcada segura 

MASCARETA

Totes les persones a partir de 6 anys han de portar
mascareta en tot moment. La mascareta ha de ser de
la mida adequada i ben ajustada a la cara, tapant nas i
boca. Es recomana que els infants d’entre 3 i 5 anys
també facin ús de la mascareta per assistir a la
cavalcada.

DISTÀNCIA 

Es procurarà mantenir la màxima distància possible
entre persones. Cal evitar aglomeracions de
persones i prioritzar que els infants puguin veure
passar la comitiva reial.   



Recomanacions del Departament de Salut 
per a una cavalcada segura 

MANS

Es recomana el rentat de mans almenys abans i
després de la cavalcada, sobretot en aquells infants
que hagin recollit caramels o altres dolços que hagi
repartit la comitiva.

CANTS I CRITS

Enguany, és recomanable esperar Ses Majestats sense
aixecar el to de veu, i quan sigui possible, en silenci.

RESPECTE I RESPONSABILITAT

Siguem corresponsables i fem possible una cavalcada
segura entre tots i totes! 
    



Rebuda i atenció als infants

Tradicionalment, els Reis d’Orient s’instal·laven a la
Sala de Plens de l’Ajuntament de Berga per rebre els
nens i nenes un cop finalitzada la cavalcada. Enguany,
Ses Majestats estaran als baixos del consistori i
s’habilitaran diferents espais o files per organitzar
les cues de les persones que vulguin saludar o
entregar les cartes d’última hora als Reis d’Orient.

Es demana la col·laboració ciutadana a l’hora de
respectar les distàncies i les indicacions del
personal de seguretat per garantir el bon
funcionament de l’acte.  

Gràcies per la vostra col·laboració!


