Ajuntament de Linyola
Comunicat de seguiment
Aquesta darrera setmana s’ha observat una frenada dels contagis que juntament amb la
finalització de quarantenes, ha fet que el nombre de positius actius s’hagi reduït fins a 5
casos. Aquesta setmana també s’ha pogut reincorporar la classe que havia estat confinada del
col·legi. Al registre d’hospitalitzacions encara hi consta 1 persona del municipi.
A nivell comarcal els indicadors de casos positius ja fa dies que son més elevats que al propi
municipi, especialment a Mollerussa que aquests dies registra un dels índexs de rebrot més
elevats de Ponent.
També a nivell comarcal, aquesta setmana cal destacar que s’ha iniciat la vacunació en el
col·lectiu de persones majors de 80 anys. Tant del Cap de Mollerussa com des del propi
Consultori ja s’han iniciat els contactes per organitzar els grups de vacunació. Les persones de
la comarca que es puguin desplaçar seran vacunades al Cap de Mollerussa, la resta
s’organitzaran equips de sanitaris per vacunar a domicili. La logística s’anirà adaptant a cada
cas, circumstància i municipi. Per aquest motiu us demanem a les famílies comprensió i
col·laboració davant de la complexitat de l’organització i l’esforç que es requerirà per part
del personal sanitari.
A partir d’avui el Procicat ha anunciat noves mesures i hi haurà lleugeres flexibilitzacions.
Juntament amb la millora de la situació a Linyola us informem que:
Respecte instal·lacions, serveis municipals i activitats festives:
La presentació i obertura de les pistes de pàdel es programa pel dissabte 6 de març.
El mercat municipal del dijous anirà recuperant les parades habituals.
La pista coberta s’obrirà per les activitats esportives que siguin dirigides.
La setmana vinent s’iniciaran els grups de suport psicològic i emocional.
A partir d’aquesta tarda es reobren els parcs infantils.
L’Ajuntament continuarà prioritzant l’atenció telefònica.
La zona de barbacoes del pícnic del Bosquet i Llar dels jubilats continuen tancades.
Continuem aconsellant prudència davant l’increment previsible de les interaccions socials i
atendre a les mesures d’higiene i autoprotecció com hem anat fent fins ara.
Sisplau, cal evitar llençar al terra les mascaretes, mocadors, guants i altres materials usats.

Linyola, a 26 de febrer 2021.

