COMUNICAT OFICIAL

Comunicat oficial específic sobre mobilitat i consum
durant la situació de coronavirus COVID-19 a Santa
Eulàlia de Ronçana
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, seguint les mesures i
recomanacions estipulades pel govern central relacionades amb l’estat
d’alarma i els consells de la Generalitat de Catalunya, comunica:
Els comerços i serveis que no estiguin recollits en l’article 10 del Reial
Decret 564/2020 publicat al BOE del 18 de març han de mantenir suspesa
la seva activitat.
Es recomana a tota la població que en el moment d’anar a comprar intentin
abastir-se per a diversos dies, reduint així al màxim les sortides de casa
per anar a comprar a una vegada per setmana. El Departament d’Interior
ha demanat, a través del CECAT i Protecció Civil, que les compres es facin
dins el municipi i el més a prop de casa possible.
En aquest sentit, diversos comerços del municipi segueixen oberts al
públic oferint els seus productes o serveis. Podeu trobar un recull d’alguns
d’aquests comerços al resum que ha fet Ronçana Comerç Actiu amb els seus
socis seguint l’enllaç roncanacomercactiu.com/covid19-comercos-i-serveis.
Es recomana fer ús del servei de comanda per telèfon que han habilitat
alguns comerciants, ja que redueix les estades als locals i evitem exposarnos a possibles contagis.
Deu persones han estat sancionades a Santa Eulàlia de Ronçana per
incomplir les restriccions de moviment decretades per l’estat d’alarma. En
aquest sentit, l’Ajuntament remarca la importància de seguir les indicacions
establertes per les autoritats i anima a tothom a dur el certificat
autoresponsable de desplaçament habilitat pel Departament d’Interior.
De nou, agrair la col·laboració de tots els veïns i veïnes en moments com
aquest, ja que és responsabilitat de tots i totes poder frenar els contagis.
Qualsevol emergència serà atesa per la Policia Local al 93 844 64 64. L’Oficina
d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament segueix operativa per via telemàtica
a www.ser.cat i per via telefònica a 93 844 80 25. Recordem també
l’existència de la xarxa #SERsolidària, que ja compta amb 36 persones
voluntàries i a la qual us podeu inscriure a bit.ly/sersolidaria o demanar-ne
els serveis trucant a Benestar Social (93 844 80 25 ext.#2) o al 673 353 871.
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana seguirà informant periòdicament i
actualitzant la informació a través del web i els canals oficials. Es pot seguir
l’última hora de la informació a ser.cat/actualitat/coronavirus.
A Santa Eulàlia de Ronçana, 26 de març de 2020 (9:15h)

