Comunicat Informatiu Covid-19
L’Ajuntament de Canyelles ha pres una sèrie de mesures per prevenir, protegir i informar la població de tot allò
que cal saber sobre el Coronaviurs (Covid-19), seguint les directrius del Govern de la Generalitat, davant la
crisi sanitària provocada per aquesta malaltia.
S’ha creat una Taula de Seguretat i Prevenció, que treballa i fa un seguiment continu de l’evolució del Covid19, per prendre les mesures adequades per preservar els ciutadans i els treballadors municipals, traslladant les
mesures i directrius que es decreten des del Govern de la Generalitat o el Ministeri de Sanitat. La Taula,
encapçalada per l’alcaldessa Rosa Huguet, està integrada per representants del govern, tècnics municipals i
agents i col·lectius implicats i de màxim risc.
•
•

•

L’Ajuntament de Canyelles manté comunicació permanent amb les autoritats sanitàries, amb el
Departament de Salut de la Generalitat, que és l’organisme encarregat de prendre les mesures
necessàries per salvaguardar els ciutadans.
L’Ajuntament de Canyelles està en contacte amb tots els centres educatius, entitats i associacions del
municipi. I també treballa de manera coordinada amb la resta de municipis de la comarca del Garraf
arran de la reunió mantinguda entre totes les alcaldesses de la comarca per actuar de manera conjunta
al territori.
L’Ajuntament de Canyelles també ha elaborat un protocol intern adreçat a tot el personal municipal i ha
iniciat mesures de protecció dels edificis i equipaments municipals, intensificant el pla de neteja, entre
altres mesures, per vetllar per la seguretat del personal com de les persones que fan ús dels serveis i
equipaments municipals, per reduir els riscos i garantir la prestació de serveis.

Seguint les directrius de la Generalitat, s’han decretat un seguit d’afectacions, des d’aquest dijous 12 de
març, fins a nou avís.
•
•
•
•
•
•
•
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S’anul·len totes les activitats de la Gent Gran al municipi per protegir aquest col·lectiu més vulnerable i
s’ha tancat l’Espai de la Gent Gran.
S’anul·len les activitats a l’Ecijove.
S’anul·len els assajos d’entitats ubicades a la Sala Multicultural
S’anul·len les activitat extraescolars organitzades per l’Ajuntament, entre les quals els tallers infantils
de l’Artífex.
S’anul·len o ajornen els actes públics i col·lectius organitzats per l’Ajuntament o entitats.
S’anul·la el Dinar Popular de Can Roca previst per aquest 14 de març
S’ajorna la Jornada de Portes Obertes a l’Escola Sant Nicolau fins al 24 de març.
Es recomana, sobretot als col·lectius de major risc, que s’eviti anar a qualsevol lloc on hi pugui haver
una afluència important de persones.
Es recomana als ciutadans prioritzar els serveis de tramitació online o telefònica
No es descarten noves mesures preventives, com tancament d’equipaments esportius i de la resta
d’equipaments municipals, seguint les directrius de la Generalitat

L’Ajuntament de Canyelles fa una crida a la tranquil·litat i RECOMANA als ciutadans seguir els consells i
indicacions del Departament de Salut, que es poden seguir als canals oficials de Salut
(www.canalsalut.gencat.cat) o del mateix Ajuntament de Canyelles (www.canyelles.cat).
1.
2.
3.
4.
5.

Cal rentar-se sovint les mans amb sabó o preparat d’alcohol
Fer ús de mocadors de paper d’un sol ús o cobrir-se el nas i la boca amb el colze.
No compartir menjar, estris com gots, coberts, bolígrafs o telèfons.
Evitar el contacte amb persones quan esternudin, tussin o tinguin febre.
En cas de trobar-se malament trucar al 061 o al 112Per a més informació trucar a l’Ajuntament
de Canyelles al 93 897 30 11
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