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COMUNICAT DE PREMSA
L’AJUNTAMENT SEGUEIX L’EVOLUCIÓ DEL CORONAVIRUS I
APLICA MESURES PER PREVENIR-NE EL CONTAGI


Ha establert els protocols a seguir i ha iniciat mesures de protecció.

L'equip de treball de prevenció i seguretat de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes
creat aquesta setmana per fer el seguiment de l’evolució del coronavirus causant
de la Covid-19 es tornarà a reunir demà dijous per traslladar a nivell local les
mesures i directrius que s’emetin des del Govern de la Generalitat, el
Departament de Salut o des del Ministeri de Sanitat, amb qui està en contacte.
La comissió, encapçalada per l’alcaldessa i formada per representants del
govern i tècnics municipals dels diferents àmbits de gestió, es reuneix cada dia
per avaluar la situació i prendre les mesures oportunes quant a afectació
ciutadana i del col·lectiu de treballadors municipals.
En aquest sentit, el grup de treball està estudiant actualment les activitats de
pública concurrència previstes inicialment en els propers 15 dies al municipi, per
tal de concretar aquelles que s’hagin de suspendre en funció dels criteris
d'aforament i tipus d'activitat que ha indicat aquest matí la Generalitat.
Així la Generalitat ha anunciat que:





Els esdeveniments esportius, professionals i no professionals, que se
celebrin a Catalunya es faran a porta tancada, excepte aquells en què hi
participin menors d’edat, que podran anar acompanyats.
Se suspenen o s’ajornen les activitats col·lectives en espais tancats o
oberts que impliquin una concentració superior a 1.000 persones.
En els casos en què aquestes activitats es desenvolupin en espais amb
aforament inferior a les 1.000 persones, es podran celebrar únicament si
només s’ocupa un terç de l’aforament màxim autoritzat, amb l’objectiu de
garantir un espai de separació adequat entre els participants.

Aquestes mesures de restricció s’apliquen a espectacles públics, recreatius i
d’oci, activitats culturals, religioses o similars, amb independència que siguin
ofertes per un titular, explotador o organitzador públic o privat.
D’altra banda, l'Ajuntament ha establert els protocols a seguir i ha iniciat mesures
de protecció als edificis i equipaments municipals per vetllar per la seguretat tant
del personal com de les persones que fan ús dels serveis i equipaments
municipals, així com reduir el risc de contagi i garantir la prestació de serveis a
la ciutadania. També treballa en coordinació amb la resta de municipis de la
comarca.
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L’Ajuntament recomana a la ciutadania seguir els consells i indicacions que es
donen a través dels canals oficials, no difondre rumors ni informacions no
contrastades, i vol transmetre un missatge de tranquil·litat i de confiança en les
autoritats sanitàries del nostre país. Tanmateix fa una crida a la
responsabilitat social, així com a la màxima col·laboració i comprensió envers a
les recomanacions que es donen i les mesures que es van prenent.
Sant Pere de Ribes, 11 de març de 2020.
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