NOTA DE PREMSA
12 de març de 2020

Coronavirus

L’Ajuntament tanca els equipaments municipals i
suspèn els actes programats pel consistori
Les mesures es posen en marxa aquesta mateixa tarda i s’allargaran durant
dues setmanes prorrogables, atenent l’evolució del coronavirus i les
indicacions de les autoritats competents

L’Ajuntament de Gavà ha activat en alerta el Pla de Protecció Civil Municipal.
Es posen en marxa noves mesures per reduir el risc de contagi pel coronavirus i protegir
els col·lectius més vulnerables.
Aquestes mesures han estat acordades avui en el sí del comitè de seguiment i coordinació
que presideix l’alcaldessa Raquel Sánchez. Es posen en marxa aquesta tarda i es
perllongaran les dues properes setmanes, prorrogables.
Són les següents:
. Tancament dels equipaments municipals.
També s’hi afegeixen les Biblioteques de Gavà.
Excepcions:
El Centre de Serveis a l'Ocupació, Rosa Luxemburg, restarà obert només per aquelles
persones que tinguin cita prèvia, que es pot demanar mitjançant l'adreça electrònica
cso@gava.cat o trucant al telèfon 93 263 91 20
El Centre de Serveis a l'Empresa romandrà tancat al públic i s’anul·len totes les accions
formatives. Les atencions a emprenedors i empreses es realitzaran de manera telefònica i
/o telemàtica
Continua obert el Servei d’Informació i Atenció a la Dona només per atencions
individuals.
El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), amb seu al Nou Espai
Sant Jordi, i els plans de transició al treball (PTT) del Casal de Can Tintorer mantenen
l’activitat.
. Suspensió de tots els actes organitzats per l’Ajuntament.

Tot i que ja són moltes les entitats que estan cancel·lant les activitats previstes per als
pròxims dies, l’Ajuntament insta a aquelles que no ho hagin fet a què les anul·lin. De
mantenir l’activitat, no podran comptar amb el suport logístic de l’Ajuntament.
. Suspensió del mercat setmanal dels dimarts, atenent a la indicació del Govern de la
Generalitat de cancel·lar tots els esdeveniments en espais tancats o a l’aire lliure que
concentrin més d’un miler de persones.
Centres educatius
. La Generalitat ha anunciat el tancament de tots els centres educatius de Catalunya a
partir de demà.
. Quant a les activitats extraescolars, les famílies han de seguir les indicacions que
emetin les direccions de cada centre escolar.
. L'esport escolar així com la majoria de competicions esportives també s’aturen. La
Secretaria General de l'Esport ha ordenat suspendre durant almenys quinze dies els Jocs
Esportius Escolars de Catalunya.
Recordem altres mesures vigents:
. Atenció a l’Ajuntament només amb cita prèvia i no es permet més de dues persones a
cada cita.
Es restringeix l’accés a partir de la primera planta i s’hi han instal·lat cartells i cinta adhesiva
a terra davant dels mostradors i taules d’atenció presencial per garantir que es mantingui la
distancia mínima de seguretat.
S’insta a la ciutadania a fer ús de l’administració electrònica per realitzar tràmits a
l’Ajuntament.
. Reforç de 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.
Crida a la calma i a la responsabilitat
L’Ajuntament torna a transmetre un missatge de tranquil·litat i recomana a la ciutadania
seguir els consells de les autoritats sanitàries.
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-se 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/

