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L'alcalde, Ignasi Giménez, a la reunió mantinguda avui amb diversos responsables
municipals i la directora de l'Àrea Bàsica de Salut, Isabel Martínez.

L'Ajuntament de Castellar del Vallès activa diverses mesures de
prevenció del coronavirus COVID-19

Dimarts 10 de març de 2020

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha impulsat un seguit d’actuacions per tal
d’afrontar els riscos de transmissió del coronavirus COVID-19.

D’una banda, aquest matí s’ha reunit el Comitè de Salut i Seguretat, que aplega
representants dels treballadors i treballadores i de l’equip de govern, per tal
d’activar un protocol intern d’actuació amb l’objectiu principal de preservar la salut
i prevenir riscos tant dels empleats públics com de la ciutadania usuària dels serveis
municipals.

D’altra banda, l’alcalde, Ignasi Giménez, ha mantingut avui una reunió amb la
directora de l’Àrea Bàsica de Salut, Isabel Martínez, a la qual han assistit també el
1r tinent d’alcalde i regidor de Salut Pública, Joan Creus, la regidora de Recursos
Humans, Anna Marmol, i el regidor de Cicles de Vida, Dani Pérez, a més de
diversos tècnics municipals. A la trobada s’ha avaluat la situació al municipi i s’han
establert quines mesures es poden impulsar de manera imminent i que s’aniran
actualitzant de forma permanent.

El consistori no descarta que s’ajornin o se suspenguin esdeveniments públics o
activitats formatives o d’altra índole que s’hagin de desenvolupar en els propers dies
al municipi, tant a l’aire lliure com en equipaments tancats.

En aquest sentit s’enviarà una comunicació a totes les entitats del municipi per tal
d’alertar-les de la situació actual i que valorin la reprogramació de les seves
activitats o, en tot cas, que prenguin les mesures preventives i d’higiene
recomanades.

Així mateix, s’estarà amatent a les instruccions del Ministeri i del Departament de
Salut per tal de valorar el tancament d’alguns equipaments municipals.

Mesures organitzatives

Davant l’activació de l’alerta sanitària, l’Ajuntament aprovarà la creació d’un
comitè de gestió d’emergència que estarà format per representants polítics i tècnics.
De moment ja s’han previst actuacions com la potenciació del teletreball per tal de
garantir la continuïtat d’alguns serveis. Així mateix s’intensificaran mesures
d’higiene entre els treballadors/es i la neteja de superfícies de treball, en especial, de
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les zones de major afluència de públic.

Seguint les directrius establertes per la Generalitat i el Govern de l’Estat, 
l’Ajuntament promourà la difusió d’informació adreçada a la prevenció del contagi i
també comunicarà les decisions que es vagin prenent en l’àmbit municipal a través
dels mitjans de comunicació i les xarxes socials municipals.

L’Ajuntament fa una crida a la ciutadania a mantenir la calma alhora que recomana
que s’extremin les mesures de prevenció i d’higiene. Així mateix, demana que
s’utilitzin els canals d’informació oficials de les autoritats sanitàries.

Per a més informació:

canalsalut.gencat.cat/coronavirus

www.castellarvalles.cat/coronavirus
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