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Com a alcaldessa faig una crida a la solidaritat, la col·laboració i la responsabilitat ciutadana per evitar
contagis i rebrots de la COVID-19.
Les darreres setmanes s'estan donant casos de rebrots de la COVID-19 a diferents ciutats de Catalunya,
així com alguns casos també a la nostra ciutat. Per aquest motiu, com a alcaldessa faig una crida per tal
d’evitar la propagació de la malaltia, una fita que només serà possible si acomplim les mesures de
seguretat establertes per les autoritats sanitàries, però sobretot amb la responsabilitat i la solidaritat de
tots i totes nosaltres.
Ara més que mai és necessari el compromís, així com la conscienciació i col·laboració de tothom, per
respectar les mesures de prevenció. Per seguretat de tots i totes, especialment de les persones més
vulnerables, no podem abaixar la guàrdia.
Les concentracions en punts de la ciutat de persones que no formen part d'una mateixa unitat de
convivència són un risc potencial de contagi i propagació del virus. Evitem-les!
Per això és important:
• Usar obligatòriament la mascareta.
• Mantenir la distància de seguretat interpersonal.
• Evitar les aglomeracions.
• Rentar-se freqüentment les mans amb aigua i sabó o amb una solució hidroalcohòlica.
• Evitar compartir begudes, menjar, estris i altres objectes sense netejar-los degudament.
• Seguir les indicacions de seguretat dels establiments i equipaments que es visitin.
Des de l'Ajuntament s'actuarà amb fermesa davant l’incompliment de les mesures de seguretat
obligatòries. És per això que s'ha establert un sistema de coordinació entre Policia Local, Protecció Civil i
agents de civisme, per incrementar el control a diferents indrets de la ciutat on s'han detectat
concentracions de col·lectius que no compleixen les mesures obligatòries.
És responsabilitat de tots i totes evitar contagis i rebrots!
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