COMUNICAT OFICIAL

Comunicat oficial sobre la situació de Coronavirus
COVID-19 a Santa Eulàlia de Ronçana
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, donada la situació actual i seguint
les recomanacions del pla PROCICAT de la Generalitat de Catalunya, ha
decidit adoptar les següents mesures per tal de prevenir el contagi de
coronavirus al municipi.
Concretament es veuen aplaçades o suspeses totes les activitats que es
realitzen a les següents instal·lacions municipals, siguin organitzades pel
propi Ajuntament o per entitats:
-

Centre Cívic La Fàbrica i Casal d’Avis (només romandrà obert el bar)
Biblioteca Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja
Espai Rajoler i Aula Oberta
Camp de futbol municipal (només romandrà obert el bar)
Pavelló poliesportiu
Pinedes del Castellet (només romandrà obert el bar)
Escola de música La Vall del Tenes
Sant Simple

Així mateix, queda també suspès el mercat setmanal dels dissabtes.
Pel que fa als centres educatius, aquests romandran oberts tal i com indica
el Departament d’Ensenyament. Es mantindran les activitats extraescolars
que es facin dins del propi centre i que no impliquin l’entrada d’altres
alumnes.
Les restriccions es fan extensives fins a nou avís, depenent de les
indicacions que es rebin de les autoritats competents en salut.
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana vol fer una crida a tots els veïns i
veïnes del municipi a mantenir la calma, ja que aquestes mesures son de
caire preventiu. Ara mateix no s’ha detectat cap cas de Coronavirus al
poble.
De la mateixa manera es recomana que se segueixin les indicacions d’higiene
i prevenció proporcionades pel Departament de Salut. Podeu accedir a més
informació a través de Canal Salut.
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana seguirà informant periòdicament i
actualitzant la informació a través de la web i canals oficials.
A Santa Eulàlia de Ronçana, 11 de març de 2020 (21:30h)

