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El Comitè municipal de seguiment de l’emergència sanitària tracta
diferents mesures per posar en marxa a partir de demà

Diumenge 15 de març de 2020

El Comitè municipal de seguiment de l’emergència sanitària s’ha reunit aquest matí
per analitzar la situació al municipi un cop declarat l’Estat d’alarma (Real Decreto
463/2020) i ha tractat diferents mesures per gestionar la crisi sanitària provocada pel
coronavirus COVID-19.

Entre d’altres aspectes cal destacar que:

L’Ajuntament està elaborant un decret organitzatiu que s’aprovarà demà per
tal de garantir la prestació dels serveis essencials i promoure el teletreball
entre el conjunt de treballadors/es (aquesta darrera mesura es començarà a
aplicar demà mateix i s’ampliarà gràcies a la posada en funcionament de
dispositius portàtils).  
L’atenció ciutadana es farà bàsicament per telèfon (tel. 937144040) i per via
telemàtica (www.castellarvalles.cat). Per aquest motiu , el consistori reforçarà
a partir de demà el servei d’atenció telefònica. Cal recordar que només
restaran oberts al públic El Mirador, l’Espai Tolrà (Salut Pública i Atenció
Social) i la Policia Local per a gestions bàsiques.
El servei de transport públic de La Vallesana mantindrà els horaris de pas
però limitant l’aforament dels vehicles a un terç de la seva capacitat.
S’informa que els/les conductors/es dels busos no dispensaran bitllets.
S'intensificarà la informació a la ciutadania de les diferents mesures recollides
en el decret d’Estat d’alarma. Es promourà l’aplicació de mesures que
afavoreixin el distanciament entre persones, especialment al Mercat
Municipal, comerços i altres espais públics on pugui haver aglomeracions.
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L’ADF col·laborarà en les tasques de control d’accés de persones al medi
natural. Cal recordar que la Diputació de Barcelona ha tancat els accessos a
tota la xarxa de Parcs Naturals, incloent el de Sant Llorenç del Munt i la Serra
de l’Obac.
S’està treballant en la coordinació d’una xarxa formada per professionals de
l’Ajuntament i veïns i veïnes voluntàries per intensificar l’atenció a les
famílies i col·lectius més vulnerables.

Una vegada més es demana a la ciutadania la màxima col·laboració per tal d’evitar
la propagació del #Covid19.
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