RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
Assumpte: Mesures excepcionals en el municipi d’Alfarp per limitar la propagació i el contagi pel
COVID-19
SANTIAGO CERVERA CARDETE, Alcalde-President de l'Excm. Ajuntament d'Alfarp, en virtut de
les competències que la legislació en matèria de règim local m'atribuixen, i ateses les
consideracions que a continuació es recullen:
CONSIDERACIONS
ÚNICA.- L’11 de març de 2020 l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar el brot de la
COVID-19 com a pandèmia, sent una emergència de salut pública d’importància internacional.
El passat 25 d’agost des de Salut Pública se’ns comunica un positiu en COVID-19 d'una de les
persones que treballen per a l'entitat, i com a mesura de prevenció per a evitar contagis, tancarem
les oficines fins a nou avís.
Encara que segons el protocol de seguiment de nous brots no estem obligats a tancar, creiem que
per responsabilitat i com a mesura de prevenció, les oficines deuen de romandre tancades fins
que es puga assegurar que no hi ha un brot actiu i tinguem els resultats de les proves PCR que es
faran als treballadors que han tingut contacte.
Donada l’excepcionalitat creada arrel de la crisi de la COVID-19 i considerant tot l'exposat i en ús
de les facultats que em conferix la legislació vigent,
HE RESOLT
PRIMER.- Adoptar les mesures extraordinàries a partir del dimecres 26 d’agost:
-TANCAR les dependències municipals a l’espera dels resultats de les proves PCR que es faran
els treballadors que han tingut contacte amb la persona que ha donat positiu en COVID-19.
-INTENSIFICAR la neteja i desinfecció de l’edifici per evitar qualsevol risc als treballadors quan
tornem a obrir.
SEGON.- L’Ajuntament reitera les recomanacions higièniques fetes fins ara i aquelles enfocades a
reduir la vida social, evitar els desplaçaments o les reunions innecessàries. Recordeu que l’ús de
la careta és obligatori i cal mantenir la distància de seguretat sempre que siga possible.
Així mateix, es recomana l’ús de la seu electrònica, a la web www.alfarp.eu, per a realitzar els
tràmits administratius.
Les mesures adoptades responen a l’interés general, per a la salvaguarda de la salut
pública, requerint de la col·laboració i compromís de la ciutadania a l'efecte de superar la situació
d'epidèmia originada per la COVID-19.
TERCER.- Comunique’s a la població en general i publique’s a la web de l’Ajuntament.
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