NOTA DE PREMSA

11 de març de 2020

L’Ajuntament de Gavà posa en marxa un comitè de
coordinació per fer front al coronavirus
S’han establert noves mesures de prevenció i intervenció per minimitzar el
risc de contagi a les dependències municipals
L’Ajuntament ha constituït un comitè de coordinació i seguiment per establir i coordinar
les mesures necessàries davant del coronavirus . El comitè està presidit per l’alcaldessa,
Raquel Sánchez, i en formen part responsables polítics i tècnics dels diferents àmbits de
gestió municipals.
El comitè ha pres un seguit de decisions que es posen en marxa des d’avui dimecres 11 de
març i que s’aniran actualitzant en funció de les circumstàncies i segons les indicacions
o recomanacions de les autoritats sanitàries estatal i autonòmica.
En primer lloc, s’han establert els protocols a seguir i les mesures preventives per garantir
la seguretat tant del personal de l’Ajuntament com de les persones que en fan ús dels serveis
i equipaments municipals, reduir el risc de contagi, i assegurar la prestació de serveis a la
ciutadania.
L’alcaldessa ha fet una crida a la calma: “Des de l’Ajuntament estem actuant i prendrem
totes les mesures que estiguin al nostre abast per tal de contribuir a què la situació
estigui controlada. Estem en contacte permanent amb les àrees bàsiques de salut de la
ciutat i amb l’Agència de Salut Pública per millorar al màxim la coordinació i la difusió
de la informació”.
Algunes de les mesures preventives ja s’han començat a implantar i altres s’aplicaran en
els propers dies:
• S’han instal·lat cartells i enganxat cinta adhesiva a terra davant dels mostradors i
taules d’atenció presencial per garantir que es mantingui la distància mínima de
seguretat. Només s’atendrà amb cita prèvia i no es permetrà més de dues persones
a cada cita.
• Es restringeix l’accés a partir de la primera planta de l’Ajuntament i es recomana no
fer servir ascensors i, si s’utilitzen, no superar els quatre usuaris alhora.
• S’insta a la ciutadania a què, preferentment, faci ús de l’administració
electrònica per realitzar qualsevol tràmit a l’Ajuntament.
• Tots els equipaments municipals disposaran de dosificadors de gel desinfectant, tal
com els que actualment hi ha a la planta baixa i planta segona de l’Ajuntament i a la
Comissaria de la Policia Municipal, que també disposarà de termòmetres làser.

•

Es reforça la neteja a les dependències municipals i la distribució d’equips de
roba i material de protecció personal entre els treballadors/es d’assistència
domiciliària i del Cementiri Municipal.

Quant a les activitats previstes a Gavà, l’Ajuntament aplicarà el criteri establert pel Govern
de la Generalitat:
•
•

•
•

Se suspenen o ajornen les activitats col·lectives en espais tancats o oberts que
impliquin una concentració superior a mil persones.
En cas que les activitats es desenvolupin en aforaments inferiors a mil persones, es
podran celebrar únicament si només s’ocupa un terç de l’aforament màxim
autoritzat.
Els esdeveniments esportius professionals i no professionals es faran a porta tancada,
excepte aquells en què participin menors d’edat en què podran anar acompanyats.
Se suspèn tota activitat que organitzin els centres educatius del Departament
d’Educació o qualsevol servei del mateix Departament que no sigui lectiva o
curricular, que es faci fora del centre i que impliqui professorat, personal no docent
o alumnat de diversos centres simultàniament. Les sortides lectives que impliquin
un sol centre es poden mantenir. Aquesta mesura de suspensió té efectes sobre fires,
trobades, cantades, certàmens, etc.

Des de l’Ajuntament es prega a la ciutadania que es mantingui atenta a les informacions
de fonts oficials i a qualsevol nova circumstància o indicació davant d’aquesta situació
canviant. I que no contribueixi a la difusió de rumors ni informacions falses o no
contrastades.
També recorda que en cas de sospita de coronavirus, i si la simptomatologia no és greu,
cal trucar al 061 i no anar a urgències ni als centres d’atenció primària.
Mesures de protecció
Per prevenir el virus, cal aplicar les mesures genèriques de protecció davant de qualsevol
malaltia respiratòria:
•

Rentar-se les mans freqüentment (amb aigua i sabó o solucions alcohòliques 70%),
especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.

•

Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze
en el moment de tossir o esternudar i rentar-ses les mans de seguida (amb
solucions alcohòliques 70% o amb aigua i sabó).

•

Evitar el contacte proper (almenys una distància de dos metres) amb persones que
pateixen infeccions respiratòries agudes i presenten tos, esternuts o expectoracions,
i no compartir les pertinences personals.

•

Evitar compartir menjar i estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, etc.) i altres
objectes sense netejar-los degudament.

No s’han de prendre precaucions especials amb els animals a Estat espanyol, ni amb els
aliments, per evitar la infecció.

Més informació:
Canal Salut de la Generalitat de Catalunya: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-az/c/coronavirus-2019-ncov/
Ministeri de Sanitat: https://www.mscbs.gob.es/
Test Coronavirus: http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus-test/

