ACTUACIONS I RECOMANACIONS
DAVANT EL CORONAVIRUS SARS-CoV-2
L’Ajuntament de Prats i Sansor pren un seguit de mesures preventives davant l’activació per part
del Govern de la Generalitat de Catalunya de la Fase 1 del Pla d’Emergències PROCICAT per
tal de contenir l’expansió del virus, des d’ahir 12 de març i per un període mínim de 14 dies.
-

SUSPENSIÓ DE LA CALÇOTADA POPULAR PREVISTA PEL DISSABTE DIA
14/03/2020
.devolució diners: es tornaran els diners, una vegada passats aquests 15 dies.

-

SUSPENSIÓ DE LES CLASSES I ACTIVITATS PUBLIQUES O PRIVADES QUE ES
REALITZEN EN EDIFICIS MUNICIPALS.

-

TANCAMENT DE L’ATENCIÓ AL PÚBLIC DE L’AJUNTAMENT FINS A NOU AVIS. ES
RECOMANA NO FER GESTIONS PRESENCIALS AMB L’AJUNTAMENT. Podeu
contactar amb els serveis de l’Ajuntament per via telefònica al 972890594 i seguint fent
els tràmits per via telemàtica a aquest enllaç https://www.seu-e.cat/ca/web/pratsisansor.
Per tal de vetllar per la salut del personal i garantir la continuïtat de tots els serveis
municipals.

Es recomana evitar desplaçaments innecessaris, reduir al màxim la vida social i fer només les
coses indispensables.
Anirem informant de les comunicacions oficials a mesura que ens arribin i prenent les decisions
que ens recomanin les autoritats.

RECOMANACIONS GENERALS A LA CIUTADANIA
Per tal de prevenir l’expansió del coronavirus cal que apliquem les mesures genèriques de
protecció davant de qualsevol malaltia respiratòria:
-

-

Renteu-vos les mans freqüentment ( amb aigua i sabó o solucions alcohòliques )
Eviteu el contacte proper ( almenys una distància de 2 metres ) amb persones que
pateixen infeccions respiratòries agudes i presenten tos, esternuts o expectoracions, i no
hi compartiu estris personals.
Tapeu-vos 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 renteu-vos les mans de seguida.
Evitar compartir menjar i estris ( coberts, gots, tovallons, mocadors, etc )
No és recomana l’ús de mascareta a ningú que no el tingui prescrit.
Tothom que presenti símptomes com febre, dificultat en respirar o tos, o aquells que
determinin les autoritats sanitàries amb la infecció pel coronavirus han de trucar al 061 i
seguir les indicacions de l’autoritat sanitària.

L’Ajuntament segueix en contacte permanent amb els diferents departaments de la Generalitat
per fer el seguiment constant dels esdeveniments. Anirem informant de qualsevol novetat
significativa i recomanem seguir les informacions i recomanacions que es donin des dels canals
oficials.

Desde l’Ajuntament demanem prudència, responsabilitat i consciència social, per fer front a
aquesta pandèmia, per tal de reduir el risc de contagi i propagació del virus.

