BAN
Joan Manera, com a batle de l’Ajuntament d’Andratx.

FAIG SABER
NECESSITAT D’EXTREMAR EL COMPLIMENT DE LES MESURES ADOPTADES PER LES
AUTORITATS SANITÀRIES PER A LA REDUCCIÓ DEL RISC DE TRANSMISSIÓ DE LA
COVID-19.
Davant l’increment de la incidència de la COVID-19 al municipi d’Andratx, especialment al nucli
poblacional de s’Arracó, i després de la conversació mantinguda avui amb la Conselleria de Salut
de les Illes Balears, volem reiterar l’extrema necessitat de complir totes les mesures dictades per
les autoritats sanitàries.
En el cas concret de s’Arracó, des de l’Ajuntament d’Andratx es fa una crida a la responsabilitat en
un moment especialment delicat, es recomana que es redueixi a l’estrictament necessari el
contacte social, i es romangui a casa tot el possible; i en cas d’haver de sortir es compleixin en tot
moment les normes dictades per Salut amb l'objectiu de recuperar el més aviat possible una certa
normalitat.
Entre d’altres mesures a seguir en aquests moments:
- la restricció de la mobilitat entre les 00h i les 06h (excepte causes justificades com ara anar a fer
feina o tornar a casa de la mateixa; per la compra de medicaments; o per l'assistència a persones que
no es poden valer per elles mateixes);
- l’obligació de que la participació en agrupacions de persones, ja sigui a reunions socials o
familiars, a llocs públics o privats, a l’interior o a l’exterior, sigui de com a màxim sis persones;
- l’obligatorietat de dur la mascareta als espais públics, carrers, comerços, centres de treball…;
- o el cumpliment dels aforaments als establiments i activitats.
Igualment, es demana que es descarreguin l’aplicació mòbil RADAR COVID per conèixer si
s’ha estat en contacte estret amb alguna persona a qui se li hagi diagnosticat COVID-19, o donar a
conèixer si un mateix ha estat contagiat, sense haver de revelar la seva identitat.
La podran trobar, juntament amb tota la informació, restriccions a seguir, i exempcions, a la pàgina
web activada pel Govern Balear coronavirus.caib.es
Apel·lam a la responsabilitat individual, vital per evitar la dispersió del virus.
Des de l’Ajuntament es treballa per complir amb tots els protocols de seguretat per a que el
municipi pugui baixar la corba ascendent de contagis. Igualment, el batle vol fer un agraïment
especial als treballadors de la sanitat i als serveis essencials.
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