Ajuntament de Linyola
Comunicat de seguiment.
El brot de COVID-19 continua descontrolat. En aquests moments ja superem el 100 nous
positius confirmats per tests i pendents d’actualitzar dades de les darreres hores. Més de 350
persones se’ls ha posat en aïllament domiciliari per ser contactes estrets i el servei
d’epidemiologia diu que hi poden haver més de 500 persones potencialment positives, a més a
més. El brot ja afecta prop del 25 % de la població del municipi i continua creixent.
Fem crida per insistir a totes les persones contactes estrets de positius, amb
simptomatologia o sense, que us heu de quedar en aïllament domiciliari i complir amb les
indicacions mèdiques de forma escrupolosa. La resta, hem de limitar al màxim la mobilitat i
els contactes socials.
Aquest matí s’ha pogut reobrir el consultori mèdic amb facultatius del Cap de Mollerussa.
A partir d’avui s’intensifiquen els tests PCR’s prioritzant les persones contactes estrets de
positius i persones amb simptomatologia. Per qualsevol altre causa truqueu al consultori. Us
demanem actuar amb responsabilitat per NO col·lapsar el sistema assistencial.
Demà i durant el matí es farà cribratge massiu al col·legi, a tots els alumnes, personal docent i
altres treballadores. Es contactarà amb les famílies per informar com s’organitzarà.
El col·legi és un entorn segur i continuarà obert. Tot i així aconsellem a totes les famílies que a
partir d’aquesta tarda s’eviti, en la mesura de lo possible, dur els nens i nenes al col·legi. Al
col·legi s’atendran les peticions que puguin sorgir per dificultats de custòdia.
Demanem i aconsellem als establiments de servei de cafeteria, bar i restauració que tanquin
l’obertura al públic lo més aviat possible i no més tard de demà a les 3 de la tarda. Es pot
continuar atenent a porta tancada el servei de comandes per emportar.
A la resta d’establiments oberts al públic us demanem i aconsellem que limiteu al màxim
l’aforament, que vetlleu per les mesures d’autoprotecció vostres i sobretot NO deixeu entrar
la clientela que no compleixi amb les mesures bàsiques de protecció. Qualsevol incidència
podeu contactar amb Mossos d’Esquadra.
NO entrarà en vigor la mobilitat comarcal prevista a partir de les 6h de demà. A partir de
demà a la mateixa hora s’intensificaran els controls policials a les entrades i sortides del poble.
Avui i demà voluntaris de Creu Roja continuaran fent sensibilització, donant recomanacions i
repartint mascaretes.
La situació ha passat a ser molt greu. Us demanem màxima atenció i responsabilitat
col·lectiva.

Linyola, a 17 de desembre de 2020.

