Benvolguts veïns i veïnes,
Estem vivint moments excepcionals des de l’aparició del Coronavirus a Wuhan, Xina el
desembre de 2019. Des de les hores, hem anat veient, amb preocupació, com quelcom, de
caràcter regional, es convertia en quelcom internacional.
El Coronavirus, o Covid-19, ha esdevingut en una pandèmia mundial, i en aquests moments, les
xifres aproximades d’afectats és de 130.000 infectats i unes 4700 víctimes mortes en tot el mon.
En aquests últims dies, hem vist com a casa nostra, el coronavirus es feia fort, entrava en força
en localitats com Barcelona, Sabadell, Igualada, Cambrils o Salou. I fruit de les experiències
internacionals, i el elevat grau de contagi del mateix, mesures extremes s’han de adoptar per tal
de tallar la propagació i prevenir contagis.
La Zona d’Igualada, el grau més extrem, confinament.
Però també recomanacions de caràcter general, a fi i efecte, d’ajudar als equips sanitaris i
generalitat de Catalunya en el control i la no propagació de la pandèmia del coronavirus.


Renteu-vos les mans freqüentment (amb aigua i sabó o solucions alcohòliques 70%),
especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.



Tapeu-vos 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 renteu-vos les mans de seguida (amb solucions
alcohòliques 70% o amb aigua i sabó).



Eviteu el contacte proper (almenys una distància de dos metres) amb persones que
pateixen infeccions respiratòries agudes i presenten tos, esternuts o expectoracions, i no
hi compartiu les pertinences personals.



Eviteu compartir menjar i estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, etc.) i altres objectes
sense netejar-los degudament.

I ha quelcom clar, els perfils de risc son els que, amb més prudència, han de treballar i moure’s,
però per sort el tenim acotat i identificats per la OMS.
Els grups de major risc són les persones d’edat avançada i les persones amb malalties cròniques,
com són les cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars, o amb problemes d’immunitat.
Per tant i com a recomanació, si formeu part d’un d’aquest grups, intenteu no exposar-vos
innecessàriament. Prengueu les mateixes precaucions que amb episodis gripals, afegint les
recomanacions anteriors.
Com sempre, i davant de casos excepcionals com els que estem vivint, l’Ajuntament de Barberà
de la Conca, el seu personal laboral però també el polític, estarà a la vostra disposició per
informació i per qualsevol ajuda que pugueu requerir. Amb especial atenció, per la gent de major
risc pel Coronavirus i d’edat més avançada.

Però sobretot, no caiguem en l’extrem alarmisme ni amb la Paranoia. A vegades, o quasi sempre,
l’excés d’informació provoca gran desinformació.
Si teniu els símptomes descrits per la OMS, semblants als d'una grip, afecten un 80% de les
persones i són malestar general, febre o tos, sensació de falta d'aire i, en els més greus, la
infecció pot causar pneumònia i altres complicacions, dirigiu-vos al Cap, Hospital de referencia
o truqueu al 061.
Com a mesures per part d’aquest Ajuntament, i d’acord amb les recomanacions i directrius de
la Generalitat de Catalunya, a fi i efecte, de controlar, acotar i ajudar als sanitaris a frenar la
propagació del Coronavirus, procedirem a:










Tancament de l’Escola Valldemur des del 13 fins al 27 de març, ambdós inclosos.
Tancament de l’Escola Bressol Ralet Ralet del 13 al 27 de març, ambdós inclosos.
Cancel·lació de les activitats extraescolars del 13 a 27 de març, ambdós inclosos.
La no autorització de festes i activitats multitudinàries al municipi.
Tancament de la Sala del Teatre i del Vídeo.
Tancament del Castell Templer a Esdeveniments i/o visites
Nou Horari Ajuntament: 8 a 13h de dilluns a divendres
Suspensió de les visites guiades.
Activació del procediment de gent vulnerable, brigada a disposició de gent gran
vulnerable i sense familiars de proximitat

Així mateix, demanaríem:
 Realització, sempre que sigui possible, tels tràmits administratius via seu electrònica, email i/o telefònica.
ajuntament@barberadelaconca.cat / 977887010
 Atenció solidària de les persones del perfil de risc del municipi, estar pendents de les
seves necessitats, sobretot, totes aquelles que puguin ser resoltes per el propi
Ajuntament, ens ho comuniqueu.
Estem davant de moment d’excepcionalitat, que quedarà en res, gràcies a la solidaritat de tots i
totes. Si esmercem esforços, i seguim les recomanacions que ens instrueixen, el coronavirus,
serà un altre record, que no haurà pogut amb nosaltres.
Us seguirem informant.
Atentament,
Firmado
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