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DECRET DE L'ALCALDIA
PEL QUAL ES DICTEN MESURES DE CONTENCIÓ DAVANT LA
SITUACIÓ DEL CORONAVIRUS, a LLÍVIA.

Davant de la situació provocada pel coronavirus, i tenint present les indicacions
donades des dels diversos departaments de la Generalitat de Catalunya i de
l’Estat, l’Ajuntament de Llívia pren tot un seguit de mesures que seran d’aplicació
a partir d’avui mateix, dijous 12 de març de 2020.
En conseqüència,

1. En relació amb les activitats, serveis, entitats i clubs.
En general, s’atendrà al que es dictamini des del Govern de Catalunya i de l’Estat
i a les indicacions sectorials:
· En el cas dels centres escolars, s’atendrà a allò que estableixi el Departament
d’Educació.
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· En el cas d’activitats esportives, s’atendrà a les indicacions que està donant el
Govern.

Es suspenen fins a nou avís, almenys durant dues setmanes, i d’acord amb
les indicacions donades pels diferents departaments, i tenint present els
col·lectius de risc:
· El programa d’activitats de la gent gran organitzades pel consistori (atès que el
col·lectiu de majors de seixanta anys és un dels col·lectius de risc).
· Les activitats organitzades per la ZER Cerdanya (Ger, Llívia i Bolvir) - hi ha la
indicació que no es facin activitats on participin alumnes de diferents centres
educatius-; i les activitats extraescolars organitzades per l’escola, entitats
socioeducatives, culturals i esportives.
· El mercat setmanal dels dissabtes.
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Primer. Aprovar les mesures preventives següents:

Número: 2020-0067 Data: 12/03/2020

RESOLC
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Es tanquen fins a nou avís els equipaments següents (tenint present les
indicacions donades des d’Educació, Esports i els col·lectius de risc):
· Centres cívics.
· Pavelló poliesportiu
· Camp Municipal de Futbol.
Es suspenen totes les activitats municipals que tinguin una gran presència de
persones.

Es recorden les mesures preventives d’higiene genèriques a seguir de protecció
individual enfront de malalties respiratòries:
· Rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó o bé amb solucions alcohòliques,
especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu
entorn.

· Mantenir una distància de dos metres aproximadament amb les persones amb
símptomes d’infecció respiratòria aguda.
· Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del
colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.
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· Evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria,
com ara tos o esternuts.
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2. Mesures preventives en relació amb el personal municipal

· Cal netejar regularment determinades superfícies ‐per assecar o fer
desaparèixer les gotetes de tots aquests virus‐ com els escriptoris dels llocs de
treball o a la cuina.
Es prohibeix al personal municipal l’assistència a cursos, jornades o congressos
fora de l’àmbit municipal.
Queda prohibit el treball presencial a les treballadores i treballadors que tinguin
més de seixanta anys o problemes de salut, com ara una malaltia cardiovascular,
respiratòria o diabetis.
De la mateixa manera, qualsevol persona que tingui febre, tos, sensació de falta
d’aire i malestar general, tampoc no podrà comparèixer al seu lloc de feina. Resta
obligada a comunicar-ho al seu o la seva cap d’Àrea.
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· Evitar de compartir menjar o estris (coberts, gots, tovallons, mocadors...) i altres
objectes sense netejar-los degudament.
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3. Altres recomanacions:
· Suspendre els oficis i activitats religioses.
En cas de defuncions es recomana altres mitjans que no siguin presencials per
donar el condol, evitar el contacte físic i no concentrar-se en els espais de
celebració dels funerals.

En funció de les recomanacions i/o prohibicions que des del CECAT i els
departaments de la Generalitat i de l’Estat, s’aniran actualitzant les mesures a
prendre.
Aquest conjunt de mesures i consells s’han decidit aquest matí en una reunió que
ha mantingut l’alcalde amb membres del govern municipal i tècnics de diferents
àrees municipals.
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Així mateix es demana que no s’acudeixi al Centre Sanitari si no és per una
urgència greu per evitar el col·lapse del servei. En cas de dubte, cal trucar al
telèfon 061 Salut Respon. Es recomana informar-se únicament pels canals
oficials (http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus).
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· Per prevenir el virus també s’insta a la població a prendre mesures de protecció
davant de qualsevol malaltia respiratòria, com rentar-se les mans freqüentment,
tapar-se la boca i el nas en el moment de tossir i esternudar, i evitar el contacte
amb les persones que pateixin infeccions respiratòries.

Segon. Comunicar a tota la població aquestes mesures amb especial cura de les
entitats de l’àmbit educatiu, social, cultural i esportiu.

Vila de Llívia, document signat digitalment.
L'ALCALDE,
Elies Nova Inglès

Davant meu
La Secretària,
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Aquesta informació i aquestes mesures s’apliquen a partir d’avui i almenys
fins el dia 26 de març, i estan subjectes a revisió en funció de com
evolucioni la situació i les mesures que vagi acordant la Generalitat de
Catalunya.

