Ajuntament de Sineu
BAN MUNICIPAL
Tomeu Mulet Florit, Batle de Sineu

FAIG SABER
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.
Podeu trobar informació addicional sobre el coronavirus en la següent web de la Conselleria de Salut i Consum de les Illes
Balears: http://www.caib.es/sites/coronavirus/ca/portada/
Com a mesura de contenció, declarem la suspensió durant un període de 15 dies a partir d’avui de tots els
esdeveniments públics de caire social, cultural i esportiu organitzats per la corporació municipal ﬁns a nova
comunicació. Especialment es decreta:
- La suspensió de les activitats esportives organitzades per l’ajuntament.
- El tancament de la biblioteca, el centre universitari, l’espai Sa Quintana, el Teleclub, l’escola
de musica i el club de tercera edat.
- La suspensió de les activitats socioculturals organitzades per l’ajuntament i les que es desenvolupin
en espais municipals com tallers, cursos i similars.
- La suspensió dels esdeveniments multitudinaris al municipi.
- El tancament dels centres educatius d’acord amb les directrius que emeti la conselleria d’Educació.
Pel que fa al mercat del dimecres, s’anirà actualitzant la informació segons les directrius de la Conselleria de Sanitat
i Consum del Govern de les Illes Balears.
La resta de dependències municipals duran a terme la prestació dels seus serveis en l’horari habitual. Es recomana a la
ciutadania que acudi només en casos d’urgència o inajornables.
Respecte als esdeveniments que s’organitzin privadament:
- Queden prohibits tots els esdeveniments amb més de 1.000 persones.
- Aquells esdeveniments de menys de 1.000 persones hauran de ser autoritzats per Salut pública,
tot i que ja tinguin una autorització municipal.
- Recomanem evitar les concentracions que no siguin estrictament necessàries de persones.
- Tot allò que es pugui s’ha d’ajornar.
A la vegada, us informem de que des de Delegació de Govern i des Ports-IB, en coordinació amb Ports de Barcelona i de
València, asseguren l’abastament d’aliments, materials sanitaris, etc.
Tot el que no ﬁguri en aquest ban quedarà regulat per les directrius que emetin les autoritats supramunicipals
competents.

Sineu, a 12 de març de 2020
El batle, Tomeu Mulet Florit

