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BAN
Es fa saber que davant les informacions relacionades amb el COVID-19 (Coronavirus), i
d’acord amb les indicacions de la Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears i del
Ministeri de Sanitat, vull reiterar les recomanacions generals que s’han fet públiques
aquests dies a través dels mitjans de comunicació.
Manteniu una bona higiene personal: rentat freqüent de mans amb sabó o amb gel
desinfectant a base d’alcohol, evitar el contacte amb mans, nas i ulls.
Cobriu-vos la boca i el nas amb un mocador d’un sol ús o amb el colze en cas que tossiu.
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Respecteu una distància mínima d’1 metre amb persones que puguin tenir símptomes
respiratoris.
Comuniqueu-vos amb el telèfon de consultes mèdiques 061 en cas de sentir
símptomes (febre, tossina, sensació de manca d’aire). En cap cas s’ha d’acudir al centre
de salut ni a urgències sense consultar abans.
Com a mesura de contenció, en coordinació amb el Govern Balear i la resta
d’Administracions, s’han acordat una sèrie de mesures per contenir l’expansió del virus.
Aquestes mesures són:
Suspendre l’activitat als següents serveis municipals:
· A partir de dissabte dia 14 de març, a les instal·lacions esportives culturals i
socials com les Sales Multifuncionals, el Centre de Convencions, les
Biblioteques, l’Escola de Música, el Recinte Firal, el Punt d'Informació Juvenil,
la Sala Polivalent de Fornells i resta d’espais públics tant des Mercadal com
de Fornells.
· A partir de dilluns dia 16 de març i pels alumnes, a totes les Escoles i
Escoletes Infantils. També el Centre de Dia.
· Per qualsevol reunió o acte que no sigui prescindible i que sigui de molt poca
afluència, i es necessiti un espai públic consultar amb les persones
responsables de les instal·lacions o amb la regidoria municipal corresponent i
es valorarà.
Suspendre tots els esdeveniments prescindibles i que impliquin afluència de molta gent.
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Es recomana a les entitats i associacions que apliquin els mateixos criteris, suspenent
aquelles activitats prescindibles i que impliquin aglomeracions de gent.
Es recorda també que queden prohibits tots els esdeveniments amb més de 1.000
persones, i aquells de menys assistents hauran de ser autoritzats per Salut Pública (a
través del correu electrònic; coronavirusinstitucions@dgsanita.caib.es, tot i que es
recomana el seu ajornament.
Es prohibeix beure aigua directament de les fonts públiques.

Identif. doc. elect.: ES-07037-2020-972af355-5aa5-49b0-9035-9f9c924e4fcb 13/03/2020 9:30:26 Pag.:2/2
Ajuntament des Mercadal-L01070374- Org.:L01070374 Validar: https://www.carpetaciutadana.org

L’Ajuntament i els seus serveis seguiran funcionant amb normalitat, però es recomana que
les consultes o visites s’ajornin i sols les urgents es facin via telefònica o telemàtica.
És molt important mantenir la tranquil·litat, aplicar les recomanacions bàsiques
i actuar amb mesura. No hi ha motius d’alarma, a Menorca tenim a dia d’avui
sols 3 casos positius, però sí s’ha d’actuar amb responsabilitat i seny. L’actitud
de cadascú de nosaltres pot contribuir a un bon funcionament dels serveis
sanitaris i a reduir la velocitat de contagi de la malaltia. La responsabilitat
individual és clau per evitar més contagis.
En aquest cas, és més important que mai una actuació individual responsable,
assenyada i rigorosa. Depèn de tots i totes plantar cara a la situació, amb
determinació i calma. Sense treure importància a la situació, però amb mesura i
tranquil·litat.
En aquest sentit, la Delegació de Govern i també Ports de les Illes Balears, asseguren
l’abastament d’aliments, materials sanitaris, etc.
Us recomano que us informeu a partir de fonts fiables, com: La pàgina web
coronavirus.caib.es.
Cosa que faig saber per a coneixement general, i ordeno la publicació d'aquest ban en el
tauler d'edictes de l'Ajuntament.

Xisco Ametller Pons
Batle President de l’Ajuntament des Mercadal
Signat as Mercadal en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.
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