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Μαδρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020
Οι νέοι περιορισμοί της Ισπανίας στοιχίζουν 5,6 δις ευρώ ανά δύο εβδομάδες στην
οικονομία της
Η επιδημιολογική κατάσταση στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, Μαδρίτη, συνεχίζει να είναι
ιδιαίτερα επιβαρυμένη παρά τα μέτρα περιορισμού μετακινήσεων που έλαβε η Κοινότητα για 45
περιοχές της πρωτεύουσας. Για το λόγο αυτό, η κεντρική Κυβέρνηση του Κράτους ζήτησε την
επιβολή μέτρων στο σύνολο της Κοινότητας, προκειμένου να επιπεδώσει την καμπύλη
κρουσμάτων αλλά και να αποφευχθεί η διασπορά του SARS-CoV-2 στις υπόλοιπες Κοινότητες
της Ισπανίας. Σε συνέχεια συναντήσεων της κεντρικής Κυβέρνησης και της Κυβέρνησης της
Κοινότητας της Μαδρίτης, αποφασίστηκε, από την πρώτη, η εφαρμογή περιορισμών σε
ολόκληρη την επικράτεια της χώρας και, ιδίως, σε όσους δήμους η επιδημιολογική κατάσταση
είναι ανησυχητική.
Αναλυτικότερα, οι περιορισμοί αφορούν τους δήμους των Κοινοτήτων, οι οποίοι ξεπερνούν τους
100.000 κατοίκους και εμφανίζουν τις εξής συνθήκες:
α) Καταγράφονται, το τελευταίο 14ήμερο, περισσότερα από 500 κρούσματα ανά 100.000
κατοίκους. Εξαίρεση θα αποτελούν οι δήμοι στους οποίους το 90% των επιβεβαιωμένων
κρουσμάτων αντιστοιχούν σε επαφές μη οικείων προσώπων πλήρως αναγνωρισμένων, που
έχουν επικοινωνήσει με το Κέντρο Συντονισμού Συναγερμών και Επειγόντων του Υπουργείου
Υγείας.
β) Άνω του 10% των διαγνωστικών τεστ Covid-19 που έχει πραγματοποιηθεί τις δύο τελευταίες
εβδομάδες στον δήμο είναι θετικό.
γ) Ο αριθμός των κλινών της Κοινότητας, που έχουν διατεθεί για τη νοσηλεία ατόμων με Covid19, είναι ήδη κατειλημμένες κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 35%.
Οι Κοινότητες, στους δήμους των οποίων παρατηρούνται οι ανωτέρω συνθήκες, είναι
υποχρεωμένες να εφαρμόσουν τα μέτρα που έχει θεσπίσει η Κυβέρνηση της Ισπανίας, έχοντας
τη δυνατότητα να εφαρμόσουν επιπλέον μέτρα για την εξομάλυνση της διασποράς της
πανδημίας.
Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος από και προς τους προαναφερθέντες
δήμους εκτός των δικαιολογημένων από το νόμο μετακινήσεων που αφορούν τη μετάβαση για
ιατρική βοήθεια, επαγγελματικούς λόγους, εκπαιδευτικούς σκοπούς, όπως πανεπιστήμιο, την
επιστροφή στην μόνιμη κατοικία, την επίσκεψη ατόμων που χρήζουν βοήθειας, την παρουσίαση
ενώπιων δικαιοσύνης ή κρατικών οργάνων, ανανέωση επισήμων αδειών και εγγράφων και
άλλων διοικητικών εγγράφων που δεν μπορούν να αναβληθούν, πραγματοποίηση εξετάσεων
και οποιασδήποτε αιτίας ανωτέρας βίας ή κατάστασης ανάγκης.
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Επιτρέπεται η κυκλοφορία σε αυτοκινητόδρομους και δρόμους εφόσον ο αρχικός και ο τελικός
προορισμός δεν αφορά δήμο που υπόκειται στους περιορισμούς. Αντίθετα, οι κάτοικοι των
επηρεαζόμενων δήμων έχουν το δικαίωμα της μετακίνησης εντός αυτών, τηρώντας όλα τα
υποχρεωτικά υγειονομικά μέτρα, όπως η χρήση της μάσκας.
Ο μέγιστος αριθμός κοινωνικών συναθροίσεων περιορίζεται σε έξι άτομα, πλην εξαιρέσεων,
όπως σε εργασιακές συνθήκες που δεν το επιτρέπουν κοκε. Στα πολιτιστικά κέντρα, η επιτρεπτή
χωρητικότητα περιορίζεται στο ένα τρίτο, εξασφαλίζοντας την απόσταση μεταξύ ατόμων στα 1,5
μέτρα. Στις κηδείες, ο μέγιστος αριθμός περιορίζεται στα 15 άτομα σε εξωτερικούς χώρους και
σε δέκα σε εσωτερικό χώρο. Τα καταστήματα και τα εμπορικά κέντρα μειώνουν την
επιτρεπόμενη χωρητικότητα στο 50% του μεγίστου τους και υποχρεούνται να διακόπτουν τις
εργασίες τους έως τις 10 μ.μ., πλην ορισμένων εξαιρέσεων. Τα μπαρ, εστιατόρια και καφετέριες
μειώνουν την επιτρεπόμενη χωρητικότητα στο ήμισυ στους εσωτερικούς χώρους και στο 60%
στους εξωτερικούς χώρους χωρίς να επιτρέπεται η κατανάλωση στη μπάρα. Ο μέγιστος αριθμός
ατόμων ανά τραπέζι θεσπίζεται στα έξι άτομα ενώ πρέπει να τηρείται απόσταση τουλάχιστον 1,5
μέτρων μεταξύ των καρεκλών διαφορετικών τραπεζιών. Δεν επιτρέπονται οι παραγγελίες από
τις 10 μ.μ. ενώ οφείλουν να διακόπτουν τη λειτουργία τους το αργότερο έως τις 11 μ.μ. Μείωση
στο ήμισυ της μέγιστης χωρητικότητας εφαρμόζεται και σε ακαδημίες, σχολές οδηγών κ.α. Για
τις αθλητικές εγκαταστάσεις η μείωση αφορά το 50% σε εσωτερικούς χώρους και το 60% σε
εξωτερικούς, ενώ η προπόνηση σε ομάδες θα περιορίζεται το μέγιστο σε έξι άτομα.
Σύμφωνα με την παρούσα κατάσταση, επηρεάζονται συνολικά 13 δήμοι σε ολόκληρη την
Ισπανία, οι 11 εντός της Κοινότητας της Μαδρίτης. Η Κυβέρνηση της Μαδρίτης αντιτάσσεται
στους περιορισμούς αυτούς καθώς υπολογίζεται ότι η Κοινότητα θα μειώνει τα έσοδά της κατά
600 εκ. ευρώ την εβδομάδα, ενώ το κόστος για το σύνολο της χώρας υπολογίζεται στα 5,6 δις
ευρώ για δύο εβδομάδες κλεισίματος. Η προαναφερθείσα Κυβέρνηση εφάρμοσε τα μέτρα από
τις 10 μ.μ. της 2ης Οκτωβρίου, χωρίς όμως να επιβάλλει, έως και την Τρίτη, πρόστιμα στους
παραβάτες. Σημειώνεται ότι στην Απόφαση αυτή αντιτάχθηκαν συνολικά, εκτός της Μαδρίτης,
τέσσερεις ακόμη Κοινότητες, Γαλικία, Καταλονία, Ανδαλουσία και Μούρθια καθώς και η
αυτόνομη πόλη Θέουτα.
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