COMUNICAT OFICIAL

Comunicat oficial sobre 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 protocol PROCICAT activat per la Generalitat
de Catalunya en fase d’emergència 1 i després del decret d’estat d’alarma
emès pel Govern d’Espanya, comunica:
Que cal seguir totes les indicacions fetes per les autoritats al càrrec de la
situació, en aquest cas el Govern d’Espanya i els seus respectius ministeris.
Així doncs, els establiments de restauració, d’oci i de cultura del
municipi han de cessar la seva activitat, com ja han fet des d’aquest matí.
També hauran de tancar tots els comerços minoristes a excepció
d’establiments d’alimentació, productes de primera necessitat, farmàcies,
òptiques, higiene, estancs, premsa, TIC, tintoreries, perruqueries i comerç
per internet. Aquesta mesura té, pel moment, una vigència de 15 dies.
L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de la Policia Local restringirà la seva
atenció directa a les persones. Qualsevol gestió es pot fer a través del telèfon
93 844 64 64 o del correu electrònic policia@ser.cat. S’atendran les
situacions presencialment sempre que aquestes ho requereixin i per ordre
prioritari d’urgència.
La deixalleria municipal romandrà tancada fins el dimarts 31 de març, tal i
com ho ha comunicat el Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental.
Totes aquestes mesures se sumen a les anunciades en anteriors comunicats.
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana vol fer una crida al sentit comú
i a evitar les reunions o trobades entre diverses persones i els
desplaçaments que no siguin estrictament necessaris. També a seguir les
indicacions del Departament de Salut i la Protecció Civil en matèria
d’higiene i prevenció.
Pel moment seguim sense cap cas conegut de coronavirus a Santa Eulàlia
de Ronçana, per tant es vol transmetre un missatge de calma i recordar que
aquestes mesures son totes de caire preventiu.
Agraïm 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
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana seguirà informant periòdicament i
actualitzant la informació a través del web i els canals oficials.
A Santa Eulàlia de Ronçana, 14 de març de 2020 (22:40h)

