Josep Marí Ribas, Batle de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia,
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, així com les emeses pel
Ministeri de Sanitat del Govern central, 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 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 18 dies a partir d’avui
de tots els esdeveniments públics de caire social, cultural, esportiu i comercials (incloent fires,
mostres i mercats) organitzades per la corporació municipal o d’aquelles entitats que treballin o
desenvolupin la seva activitat a espais de caire municipal, fins a nova comunicació.
Segons acord de la Junta de Govern local celebrada avui, especialment es decreta:
1.
Suspensió del programa de festes patronals Sant Josep 2020. La suspensió temporal
del programa i tots els actes de les festes patronals de Sant Josep 2020. Tot això per evitar la
concentració i reunions de persones, que agreujarien el risc de contagi del COVIT 19. S’acorda
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comunicar-ho a la població, agraint a tota la gent que ha col·laborat amb la redacció del programa
i esperant que en el futur es puguin realitzar els distints actes.
2.
Tancament dels centres de Majors. Igualment, escoltades les recomanacions dels
responsables del centre de salut de Sant Josep, es veu necessari advertir sobre la necessitat de
no fer activitats als centres de majors del nostre municipi, per tractar-se d’ un col·lectiu d’especial
vulnerabilitat davant el Coronavirus i en aquest sentit: ordenar el cessament d’activitats i
tancament dels centres de Majors de Sant Josep, Cala de Bou, Sant Agustí i Sant Jordi per
prevenció a la transmissió del Coronavirus.
3.
Tancament de les escoletes Municipals i Escola de música de Can Blau. Tancar les
escoletes de Cala de Bou i Es Vedranell, així com de l’escola de música de Can Blau.
4.
Suspensió dels mercats. Suspendre mentre perduri les mesures sanitàries actuals i,
fins nou avís, la celebració del mercat que es celebra els dissabtes a l’hipòdrom de Sant Jordi.
5.
Suspensió i/o ajornament d’activitats. Suspensió i/o ajornament de totes les activitats
culturals, esportives i festives programades per les diferents institucions fins al 31 de març
(període variable)
6.
Mesures respecte al personal de l’Ajuntament. Quant a las mesures a prendre
respecte al personal de l’Ajuntament i resta d’instal·lacions i una vegada reunida la Junta de
personal prevista per avui, es perfilaran les línies d’actuació dels propers dies, que s’anirà
informant per aquesta Alcaldia.
7.
Tancament d’espais públics d’oci i culturals. Suspendre les activitats programades,
amb motiu del tancament dels centres juvenils, biblioteques, espais
culturals i altres
dependències públiques.

Quant a tots els 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.
Sant Josep de sa Talaia, 13 de març de 2020
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8.
Tancament d’instal·lacions esportives. En les instal·lacions esportives públiques
romandran tancades fins el 31 de març (període variable).

