COMUNICAT
Mesures de prevenció de l’ajuntament de Ciutadella per evitar la
propagació del Covid-19
Davant les informacions relacionades amb el COVID-19 (Coronavirus), i d’acord amb les
indicacions de la Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears, volem reiterar les
recomanacions generals que s’han fet públiques aquests dies a través dels mitjans de
comunicació.
-

Manteniu una bona higiene personal: rentat freqüent de mans, evitar el
contacte amb mans, nas i ulls.
Cobriu-vos la boca i el nas amb un mocador d’un sol ús o amb el colze en cas
que tossiu.
Respecteu una distància mínima d’1 metre amb persones que tinguin
símptomes respiratòries.
Comuniqueu-vos amb el telèfon de consultes mèdiques 061 en cas de sentir
símptomes (febre, tossina, sensació de manca d’aire). En cap cas s’ha d’acudir
al centre de salut ni a urgències.

Tot i que no hi ha motiu d’alarma al nostre municipi, des de l’Ajuntament es recomana als
ciutadans i ciutadanes de Ciutadella que segueixin , estrictament , totes les
recomanacions del Ministeri de Sanitat i de la Conselleria de Salut i Consum.
Podeu trobar informació addicional sobre el coronavirus en la següent de la Conselleria
de Salut i Consum de les Illes Balears:
http://www.caib.es/sites/coronavirus/ca/portada/
Si teniu dubtes sobre les informacions proporcionades en aquest web , podeu telefonar al
900 101 863 entre les 8:00h i les 15:00h
Com a mesura de prevenció per evitar la propagació del virus , l’Ajuntament ha decidit
suspendre o ajornar durant un període de 15 dies els esdeveniments públics de caire
social, cultural, esportiu i comercials organitzades per la corporació municipal.
Quant als esdeveniments que s’organitzin privadament, recomanem evitar les
concentracions de persones que no siguin estrictament necessàries , ajornant-los o
suspenent-los.

A banda d’aquestes suspensions o ajornaments d’esdeveniments que organitza
l’Ajuntament, es prendran mesures a les següents dependències públiques:
Educació:
A partir de les directrius del Govern de les Illes Balears, el servei Educatiu de 0 a 3 anys
municipal queda suspès a partir de dilluns i fins a nou avís.
Totes les activitats complementàries que organitza i/o col·labora , que es duen a terme a
centres educatius, queden igualment suspeses.
Per altra banda,queden suspeses les activitats dels programes ARA QUE TENC TEMPS ,
Treball en Famílies, l’UOM i el Consell infantil.
Joventut:
Es suspèn l’activitat al Casal Jove durant 15 dies i les estades a les cases del Pinaret.
Cultura:
Es suspèn l’activitat de l’escola de música i arts escèniques, l’escola municipal d’art, la
biblioteca i el centre municipal universitari durant 15 dies.
També romandran tancades la Casa de Cultura, la Sala del Roser i el Museu Municipal de
Can Saura.
Esports:
Es suspèn l’activitat esportiva a totes les instal·lacions municipals, incloses totes les
concessions administratives que són pròpies de l’ajuntament durant 15 dies.
Romandran tancat el poliesportiu municipal, Pavelló Sant Joan, pistes de tennis i paddle,
camps de futbol i piscina municipal Tita Llorens.
Oficina d’informació turística:
Romandrà tancada durant 15 dies

Geriàtric municipal:
1. Restricció de les visites als residents del centre. Només podrà entrar una persona per
resident.
2. Aplicació de tots els protocols establerts pel Ministeri de Sanitat, en relació a
l’increment de la higiene personal de residents, treballadors i visitants.
3. Suspensió de l’entrada al centre per als menors de 15 anys.
4. Suspensió de les activitats que comportin l’entrada de persones voluntàries al centre.
Centre de dia i Centre de Promoció a l’Autonomia:
Romandran tancats durant 15 dies.
Casa d’Acollida i Serveis Socials:
L’ajuntament de Ciutadella ha activat totes les mesures relacionades amb la prevenció de
la propagació del COVID-19 que recomana el Ministeri de Sanitat, com un augment de la
higiene personal, així com evitar comportaments individuals que puguin afavorir la
propagació del virus.
Cementeri:
Al cementeri municipal s’activaran les accions de prevenció bàsiques i es limiten els
vetllatoris i funerals civils a un màxim de 20 persones.
Finalment, es recomana a la ciutadania que acudeixi a la resta de dependències
municipals només en casos d’urgència o inajornables i que les consultes ciutadanes es
facin, preferentment, per via telefònica o telemàtica (Carpeta ciutadana).
Així mateix , apel·lam a la responsabilitat individual de cadascú a l’hora de
seguir les recomanacions de les autoritats competents per contenir la
propagació d’aquest virus. L’Ajuntament de Ciutadella segueix el protocol
d’actuació que arriba de les administracions competents i comunicarà, en cas
que sigui necessari, futures actuacions.
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