
                             Ajuntament de Linyola    

   

                                                    Comunicat de seguiment. 

Els darrers 10 dies hem anat registrant un augment de casos positius que ha fet que haguem 

doblat els casos actius coneguts. Les dades  de les darreres hores ens alerten  que ja tenim 

unes 30 persones amb quarantena per tests positius. Aquesta setmana també s’ha hagut de 

confinar una classe del col·legi. 

Els facultatius del consultori local, observen que la simptomatologia d’aquests darrers casos 

és més lleu respecte el brot del desembre. Tot i que la simptomatologia sembli menys greu i  

hagi millorat el registre d’hospitalitzacions (de moment només queda 1 persona ingressada), 

també des del Departament de Salut ens demanen que reactivem mesures de contenció per 

evitar que ens puguem veure afectats per un nou brot.  

A nivell comarcal els indicadors tant de casos positius com índexs de rebrot ja fa dies que son 

més elevats que al propi municipi i aquest fet té afectacions directes sobre els veïns del nostre 

municipi,  perquè  les nostres interaccions socials han augmentat des que s’han anat 

flexibilitzant les mesures del Procicat. Amb l’objectiu de contenir i  evitar que l’augment del 

nombre de casos positius ens pugui ocasionar pitjors greuges, us informem de les mesures que 

s’adopten fins al 28 de febrer.  

Respecte instal·lacions, serveis municipals i activitats festives; 

S’ajorna fins al març la presentació i obertura de les pistes de pàdel. 

El mercat municipal del dijous, continuarà  amb reducció de parades. 

La pista coberta s’obrirà, només per les activitats esportives que siguin dirigides. 

Es tancaran els parcs infantils a partir d’aquesta tarda.  

L’Ajuntament continuarà prioritzant l’atenció telefònica. 

La zona de pícnic del Bosquet i Llar dels jubilats continuen tancades. 

S’incrementarà el patrullatge de Mossos d’Esquadra per vetllar tant pel compliment del 

nombre màxim de  persones que es poden reunir a l’espai públic, com pel compliment dels 

horaris dels establiments comercials. 

A partir del dilluns, voluntariat de la Creu Roja faran campanya informativa per repartir 

mascaretes i insistir en el compliment de les mesures de seguretat i higiene personals. 

Aconsellem de nou, reduir les interaccions socials. Continua actiu el voluntariat per fer 

assistències d’aliments i productes de necessitat.  

 

Linyola, a 19 de febrer 2021.  


