SANT LLORENÇ DES
CARDASSAR
BUTLLETÍ INFORMATIU MUNICIPAL ESPECIAL CRISI SANITÀRIA

INFORmACIÓ D'INTERÈS:
COVID-19
El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou
tipus de coronavirus que pot afectar les
persones i es va detectar per primera
vegada al desembre de 2019 a la ciutat
xinesa de Wuhan, província de Hubei.
Encara hi ha moltes qüestions que es
desconeixen en relació amb la malaltia
que
produeix:
la
COVID-19.
Majoritàriament, en un 80% dels casos
només
produeix
símptomes
lleus
respiratoris. Per tal de donar resposta
adequada i extremar l'alerta i les mesures
preventives contra el contagi, el Govern
de l'Estat va aprovat un Reial Decret pel
qual es declara l'Estat d'Alarma. Aquest
estat s'allargarà, en principi, fins dia 11
d'abril.

ATENCIÓ TELEFÒNICA
SAC Sant Llorenç: 971838393
Delegació de Son Carrió: 971569619
Delegació de sa Coma: 971812083

Per aquest motiu i fins a nova ordre,
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L'atenció a la ciutadania, però, seguirà i
es farà via telefònica o per Internet. Per
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Departament de Benestar Social
UTS Sant Llorenç: 971569549
UTS Sa Coma: 971812083
Unitats Bàsiques de Salut
UBS Sant Llorenç: 971569748
UBS Sa Coma: 971812003
UBS Son Carrió: 971838734

o

servei

Protecció Civil: 690166106

d'atenció telefònica en l'horari habitual
de l'Ajuntament.

Policia Local: 971810601

GRÀCIES PER QUEDAR-TE A CASA!

SERVEIS MUNICIPALS

RESPECTAR LES MESURES DE PROTECCIÓ ÉS
IMPRESCINDIBLE PER A EVITAR CONTAGIS

T'ATENDREM PER TELÈFON. NO VENGUIS.
QUEDA A CASA.

Després de la primera setmana de
confinament, la majoria de la ciutadania
del nostre municipi està complint amb les
mesures de prevenció que s'han dictat.

- L'Ajuntament només atendrà de manera
telefònica.
L'atenció
directa
queda
suspesa.

Amb tot, la Policia Local de Sant Llorenç
ha hagut d'interposar fins a 39 sancions
per incompliment de l'Estat d'Alarma: a
persones individuals per passetjar sense
motiu justificat i a establiments de
restauració per obrir les seves portes, tot
i a la prohibició explícita de l'Esta de
d'Alarma.
Així, vos demanam que seguiu respectant
les mesures ja que és l'única manera de
protegir-vos i protegir-nos a tots.

Canvis servei recollida i parc verd
Des del 19 de març, i fins nou avís, queda
suspès

el

servei

de

recollida

de

voluminosos domiciliària amb cita prèvia i
la deixalleria mòbil del nuclis de s'Illot, sa
Coma, Cala Millor i Son Carrió.
La resta de serveis, com ara el porta a
porta,

la

recollida

de

poda

i

els

contenidors de via pública i la neteja viària
i el parc verd de Sant Llorenç seguiran
sense cap afectació.
Recordau les mesures de seguretat si anau
al Parc Verd a dur-hi residus:
-

Haureu

de

depositar

per

si

mateix

l’objecte o diferents objectes que porti on
correspongui, el lloc de descarrega vindrà
indicat

pel

treballador.

És

a

dir,

el

personal no podrà depositar els objectes
com feia habitualment.
- En tot moment, haureu de respectar una
distancia entre vosaltres i el personal de
1,5 - 2 m.

-El Departament de Benestar Social de
l'Ajuntament mantindrà l'horari habitual
per via telefònica o correu electrònic:
ssocials@santllorenc.cat.
Si coneixeu algú o sou persones amb
dificultat per anar a comprar aliments o
medicaments podeu contactar amb el
departament.
Els tràmits urgents es podran realitzar
telemàticament i es mantenen el Servei
d'Ajuda a Domicili i el Servei de Menjar a
Domicili.
-No es fan consultes mèdicques ni
administratvies a les Unitats Bàsiques de
Salut. També s'haurà de contactar vía
telefònica
- Per a comunicar qualsevol desperfecte,
incident,
etc
pots
utilitar
l'App
d'Incidències.
- Si necessites ajuda per anar a comprar,
que et portin aliments a casa o qualsevol
atra problema, tens a la teva disposició
els membres de Protecció Civil. No
dubtis en telefonar-los.

DENSINFECCIÓ DE CARRERS

MERCATS SETMANALS

S'HA COMENÇAT PELS CARRERS AMB MÉS
AFLUÈNCIA

NOMÉS HI HAURÀ PARADETES DE PRODUCTES
DE PRIMERA NECESSITAT

L'Ajuntament ja ha començat a netejar
diferents
punts
del
municipi
amb
materials desinfectants per a la gestió de
la
crisi
sanitària
ocasionada
pel
coronavirus.

Després de l'autorització del Govern
Balear, els mercats municipals treuran al
carrer aquelles paradetes que serveixin
per abastir de menjar i productes de
primera necessitat.

És una mesura que té la intenció
de
prevenir els contagis i també intensificar
la neteja com a mètode de detenció
d'aquest.

Així, el dijous a Sant Llorenç i el
divendres a Son Carrió podreu comprar
fruita i verdura.

Aquesta tasca la realitzen els membres de
la brigada municipal i, a les zones
costaneres els voluntaris de Protecció
Civil diàriament.

Si necessitau algun d'aquests productes,
els mercats són un bon lloc per adquirirlos, ja que així es dóna
suport al
producte local.
Aquesta mesura té com objecitu garantir
el
subministrament
alimentari
de
producte de proximitat als municipis
però no és una excusa per no complir
amb el confinament.

ATENCIÓ: POSSIBLE ESTAFA

SUSPENSIÓ DE QUOTES

SI VIVIU AQUESTA SITUACIÓ, DENUNCIAU

DE L'ESCOLA DE MÚSICA, ESCOLTES I
CENTERES DE DIA

S'ha detectat a altres municipis de les
Illes Balears diferents persones que es
fan passar per personal sanitari per
realitzar proves de detecció del COVID19 a domicili. No en faceu cas. Volen
aprofitar-se'n
de
la
situació.
Són
persones estafadores.

L'Ajuntament ha decidit suspendre el
cobrament de les quotes corresponents
de les escoletes, Escola de Música i
Centres de Dia de tot el municipi durant
el temps que aquestes estiguin tancades i
fins que es reobri el servei

PREGUNTES I RESPOSTES
RECORDA, LA MILLOR PREVENCIÓ ÉS NO SORTIR DE CASA

1.Puc anar a passejar l’animal de companyia?
No es tractar de passejar, sinó de treure’l perquè pugui fer les seves necessitats.
No s’hi ha d’anar amb la família.
3. Puc anar a la ferreteria, a la botiga de roba, etc...?
No si ets un particular, ja que no és un dels motius pels quals es permet sortir de
casa. Si ets majorista, o has de fer una compra per a la teva activitat, i sempre i
quant la ferreteria, botiga, etc., sigui per a majoristes.
4. Puc anar a la platja?
No, no és un dels motius pels quals es permet sortir de casa. Tampoc hi pots anar
per passejar el teu animal de companyia, ja que està prohibit dur animals a la
platja.
7. Continuen vigents les
descàrregues?
Sí, totes continuen vigents.

normes

de

circulació

respecte

a

càrregues

i

8. Què he de fer si tenc símptomes?
Les persones que presentin febre o tos, hauran de romandre al seu domicili
i contactar telefònicament amb el centre de salut. Si es té sensació de falta d'aire,
empitjorament o sensació de gravetat per qualsevol altre símptoma, s'ha trucar al
061.

gràcies per la teva col·laboració
#ensquedamacasa

