Ban d’Alcaldia respecte de les restriccions fins al
31 de gener per frenar la Covid 19
A tota la població de Favara:
Les dades facilitades per Salut Pública confirmen que a Favara hi ha
actualment 42 casos actius, el que suposa una incidència de 1775,15.
És una xifra alarmant que obliga a prendre estrictes mesures per part de l'equip
de govern.
Informem de les noves restriccions que es van a aplicar a la població fins el 31
de gener:
•
•
•
•
•
•
•

Tancament i suspensió de tots els tallers educatius, lúdics, físics, d'oci i
benestar
Tancament del gimnàs municipal
Tancament de tots els parcs infantils
Tancament de totes les instal·lacions esportives: pavelló, trinquet…
Tancament del casal jove
Tancament de la ludoteca familiar i ludoteca infantil
Suspensió del mercat municipal dels dimecres

Per evitar aglomeracions i cues, els següents serveis requeriran cita prèvia per
telèfon (961 76 90 02) per a poder donar hores separades i evitar
aglomeracions:
•
•
•

L' OMIC
La notaria
El jutjat

D’igual manera, el personal de l’Ajuntament vos atendrà en aquest mateix
telèfon per ajudar-vos a fer gestions per via telemàtica i evitar desplaçaments i
contacte innecessaris dintre de l’edifici de l’Ajuntament.
Encara que som conscients que les activitats organitzades des de l'Ajuntament
estaven seguint estrictament les mesures sanitàries i de distància social, tot i
això, trobem necessària la suspensió de tallers per evitar al mínim els
desplaçaments i posar una barrera més per frenar l'expansió del virus i evitar
un col·lapse del nostre sistema de salut.
En correlació amb aquestes mesures, recordem que s'ha enviat una carta,
conjuntament amb els alcaldes i les alcaldesses de la nostra comarca, a la
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consellera de Sanitat Universal i Salut Pública demanant mesures més
restrictives per a les poblacions dels firmants i oferir–nos solucions per a
aquesta greu incidència de casos. Seguim a l'espera que ens convoquen per
fer una reunió telemàtica i poder exposar les diferents propostes i oferir
solucions.
Sabem que són decisions dures i contundents que restringeixen la llibertat de
totes els veïns i les veïnes, però veient el nombre de casos, i donada la situació
excepcional d'aquests moments, creguem que són necessàries.
Des de l’Ajuntament demanem:
1. Extremar les precaucions al màxim
2. Ser conscients de la situació sanitària actual
3. Reduir al màxim la mobilitat, les relacions socials i familiars.
L’Ajuntament de Favara, amb tota la responsabilitat que li correspon, ha posat
al servei del veïnat les següents facilitats, contacteu al 961 76 90 02 :
-Ajuda per comprar medicaments i menjar
-Ajuda psicològica
-Transport de taxi davant d’una urgència justificada
-Desinfecció diària d’espais públics
Treballarem pel bé del poble de Favara, però no oblidem que frenar els
contagis és cosa de totes i tots.

Oro Azorín
Alcaldessa de Favara
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