Ajuntament de Linyola
Comunicat de seguiment
Passada la primera setmana de febrer, hem comprovat com els darrers 15 dies el nombre de
positius s’ha estabilitzat a nivells d’abans del brot. Anem oscil·lant entre 5/8 casos acumulats
per setmana.
Ha millorat el registre d’hospitalitzacions. De moment son 4 les persones que resten
ingressades.
Des que vam saber que a Catalunya hi havia els primers casos de persones infectades per
Covid-19, ara fa tot just un any, a Linyola han mort 9 persones directament afectades per
aquest virus. Les darreres 6 defuncions han estat durant aquestes darreres 8 llargues
setmanes i a conseqüència del brot local.
Tothom sabem que aquesta pandèmia resta lluny d’acabar-se i que a part de les
conseqüències en la salut, l’angoixa i les pors que genera la incertesa mantinguda durant tant
de temps, també cal tenir presents les afectacions al benestar emocional.
Per evitar que la situació emocional d’algunes persones degeneri en afectacions greus per la
salut, conjuntament amb el col·legi de Psicologia de Lleida posarem a disposició un servei
d’atenció i seguiment psicològic.
Amb l’objectiu d’ajudar a superar situacions adverses i poder fer acompanyament de la mà de
professionals, tothom que ho desitgi o que conegui algun cas, que contacti amb l’Ajuntament
per poder fer atenció discreta i personalitzada.
Respecte instal·lacions, serveis municipals i activitats festives, amb la flexibilització de les
mesures que entren en vigor a partir d’avui, s’informa que:








El mercat municipal del dijous, continuarà amb reducció de parades.
La biblioteca incorpora el servei de lectura amb aforament limitat.
L’escola municipal de música recupera les classes presencials.
La pista coberta s’obrirà, de moment, només per les activitats esportives que siguin
dirigides.
La pista de pàdel romandrà tancada fins passades les eleccions del diumenge 14.
Aquesta setmana s’informarà de com es gestionarà aquest nou equipament.
L’Ajuntament continuarà obert, amb atenció telefònica.
La zona de pícnic del Bosquet i Llar dels jubilats restaran tancades.

Linyola, a 8 de febrer 2021.

